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Wilson plaukia Europon.

BOLŠEVIZMO SKYLĖS.
Smolenske buvo toks atsiti

kimas. Vienas bolševikas už
simanė pavaryti savo virėją. 
Ji, vienok, atsisakė išeiti, o 
sulyg bolševiką parėdymo ne
valia prievarta prašalinti. Tuo
met tasai bolševikas nuėjo į lai
svos meilės ofisą ir išsiėmė ap- 
sivedimo laisnį su savo virėja. 
Neužilgo jis sugrįžo ir paėmė 
persiskyrimą. Tuomet virėja

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
Gardinas. Vokiečią kareivią 

taryba miesto valdžią atidavė 
vietiniams gyventojams. Į nau
ją miesto valdybą įeisią: 6 žy-

SUSIRŪPINO.
Francija susirūpino dėl ne

ramumą Vokietijoj. Jei Vo
kietijoj įvyktą netvarka, pana
ši į Rusijoj esančią, tai tuomet 
taikos įvykimas"* atsidėtą ant 
labai neapriboto laiko. Kaip

Kaimietis. <
( “ Tėvynės Sargas ’

aukime... - taip 
galvas kad skal- 

Jie m^ą prakaitą lakė, 
tiekime kol pa-

“Acceptance for mailing at spė
riai rate of postą ge provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Žinios iš Lietuvos

dr-jos vaidino 
“Brangus pabu- 
Tos vietos jauni

mo susidarius kapelija grojo. 
Choras dainavo. Gryno pel
no 60 r. paskirta “-Vyturio” 
orkestrui instrumentą nupirk
ti.

su Rusija dabar negalima. de- streikuoti, o streikuoja ne iš 
rybą vesti, tai taip su Vokie
tija to nebūtą galima daryti. 
Todėl taikos konferencija su
skubo ir nori pabaigti taikos 
pienus, kad atvykus Paryžiun 
prez. Wilsonui jau viskas būtą 
gatava peržiūrėjimui ir užtvir
tinimui.

Iš Suv. Valstiją armijos jau 
paleista 1.301.959 vyrą. Iš ją 
77.542 buvo

PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje .... $3.00 
Bostone ir apieknkėje'•.. .4.00 
Užrubežyje metams...........4.25

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

valdys miestą iki’ sausio mėn. 
Po to bus nauji rinkimai.

Per paskutines dienas buvo 
atsilankę Gardine lenką legio- 
ništai. Jie atvyko iš Bielostoko 
ir vaikščiojo apsiginklavę ge
ležinkelio stotyje. Bet buvo 
tuojau nuginkluoti.

(Lebste Naies, lapkrič. 21 d.)

Babtai. Lap. 17 d. Paciūną 
kaim eplėšikai pareikalavo iš 
Girevičiaus 15,000 rub. Gire- 
vičius davė 2000, paskui muša
mas dar 6000. Gavę plėšikai 
surišo jam rankas užpakalin ir 
pakorė žemyn galva, už koją.

Lenkai leidžia paskalas, kad 
čia ateisianti lenką kariuome
nės. Tai jos visi lenkai labai 
laukia.

C

išvažiuoti.
Sunkūs laikai atėjo mūsą so

stinei Vilniui, didis sunkmetis 
artinasi ir visalmūsą tėvynei 
Lietuvai.Vietos bolševiką kvie
čiami, štai nuo Minsko jau at
slenka Lietuvon Rusijos bol
ševiką pulkai. Jie stengsis

kitą darbininką, ant viso pro- 
letarijato-

Streikas jei jis būtą ir klai
dingais tikslais iššauktas irpač maisto.

tų streiką išaukę “lyderiai,” o 
patys streikieriai tai yra pro
te tari ja to armija kuri kovoda
ma mano jog kovoja už prole- 
tarijato reikalus, už reikalus 
darbininkų klesos — todelei ko- 
gi verta būtų toji proletarija- 
to Mėsa, kuri savo klesinią 
reikalą apgynėją armijai gailė
tą reikalingiausią dalyką, y- .-.y • _ a _ ♦

r. v.

MŪSŲ TEATRAS.
Linkuva. Lapkr. 3 d. dalis 

“Vyturio” 
“Meška” ir 
čiavimas.”

RAUONIEJI PRADEDA' 
ĮTEIKTI.

Berline spartakai užėmė po
licijos vyriausią būklę. Val
diškas kariuomenes išvaikė. 
Dabar bandys paimti Moabit 
kalėjimą, kur uždaryti' yra Le- 
debour, Vokietijos raudonąją 
vadas ir Radek, Rusijos bolše
viką agitatorius.

‘ ‘ Entered as seeond-class matter 
Sept. 22, 1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Aet of 
March 3, 1879.”
Tel. So. Boston 620 ~
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KALBĖJO PREZIDENTAS.

New Yorke kovo 4 d. kalbė
jo prez. AVilson. Kalbėjo a- 
pie reikalingumą Tautų Ly
gos. Tūli amerikonai prieši
nosi Amerikos stojimui į tą Ly
gą. Nuo pat Suv. Valstijų į- 
sisteigimo jos nuošaliai laikė
si nuo kišimosi į Europos po
litiką. Pirmutinis šios šalies 
prez. AVashington persergėjo 
Ameriką nuo susipainiojimo su 
Europos politika. Bet prez. 
AVilson ir kiti Lygos šalininkai 
nurodo, jog susipainiojimo ne-

bus. Prez. AVilson savo pra
kalboj sakė, jog jaučiąs, kad 
'milžiniška Amerikos gyvento
ją didžiuma remia Lygą. Be 
prezidento kalbėjo už 
ex-prez. Taft. .

IŠPLAUKĖ.

Suv. Valstijų prez. 
išplaukė Europon seredos rytą. 
Paryžiuje jau ras nustatytus 
taikos pienus. Ten prez. AVil
son kartu su kitų valstybių 
viršininkais perkratvs pienus 
ir juos priims.

permit (No. 543) aathomed by the Aet of October 6, 1917, ob fuo ax Ule Post Offtoe of Boston, M

NAUJI PLENAI SULYG 
RUSIJOS.

Rems Lietuvą.
Paryžius, kovo 3.—Francū- 

zai ir anglai svarstydami apie 
Rusijos klausimą, išdirbinė ja 
naujus veikimo pienus. Svar
biausias daiktas yra tai tas, 
kad bus griebtasi stiprios pa
jėgos, ko Francija senai no
rėjo.

Francuzai, laikydamiesi idė
jos balanso viešpatijų, nori 
susidaryti sau talkininką ry
tuose į Rusijos vietą.

London Times rašo, kad rei
kia panaudoti stiprią pajėgą, 
kad nedaleisti susijungti Rusi
jos bolševikams su Vokietijos 
spartakais. O yra nužiūrima, 
kad jie yra susiuostę ir sutarę 
sugriauti taikos konferencijos 
pienus.

Lenkija būtą centru veiki
mo ir atspara, labiausia teiki
mui finansinės paramos Esto- 
nijai ir Lietuvai. Tą dviejų 
šalių ekonomiškas griovis, ne- 
daleistą susisiekti Vokieti
jos ir Rusijos radikalams.

Francija įstengtą suteikti 
karinę paramą toms šalims. 
Tas veikimo būdas turbūt ves
tą prie karinio įsikišimo. Tū
li iš alijantą priešinasi įsteigi
mui neprigulmingos Estonijos 
ir Lietuvos vien tuo tikslu, 
kad tas būtą prieš norą Rusi
jos bolševiką, girdi tai būtą 
panašu į vokiečią taktiką Lie
tuvių Brastoje, ką prez. Wil- 
son pasmerkė.

Revoliucija šmėkšo Ispanijoj 
ir didina rūpesnį visoje Euro
poje. O tas.dar labiau spiria 
alijantus nedaleisti susisiekti 
Rusijos bolševikams su Vokie
tijos spartakais. "

Kaip ten nebūtą, bet Fran
cijos spyrimasi už didžiąją 
Lenkiją turbūt ims viršų.

(Šitoje žinioje, kur kalbama 
apie teikimą Lietuvai ir Esto- 
nijai finansinės paramos, ne
visai aišku ar ta parama būtą 
nuo lenką ar talkininką. Bet 
lenkai yra patys pliki, tai tur
būt alijantai pienuoja parem
ti Lietuvą. Lietuva nepriimtą 
lenką patarnavimo, nes tai bū
tą meškos patarnavimas. Ga
lop pranešimas, būk Francijos 
varymasi už didžiąją Lenkiją 
yra Lietuvai pražūtimi, nes di- 
džiojon Lenkijon inimama Lie
tuva).

ŠAUKIA PRIE SUKILIMO.

Vokietijos Spartakų lyga 
Berline išleido atsišaukimą, 
kuriame darbininkai šaukiami 
į generali streiką ir tuoj nu
versti Steigiamąjį Seimą ir da
bartinę respublikonišką val- 
džiąz - .---- :-----

Atsišaukime pasekėjai ragi
nami eiti į dirbtuves ir neleis
ti dirbti. Ragina sedaryti de
monstraciją, kad valdžia netu
rėtų progos nuslopinti judėji
mą.

Įvairiose Berlino dirbtuvėse 
buvo laikomi susirinkimai ap
svarstyti ar atsiliepti į atsišau
kimą ar ne.

Schwartze dirbtuvėse, kur 
dirba arti 12.000 darbininką ir 
kurie yra palinkę prie bolševi
kų nubalsavo streikuoti.

Socijalistų organas Vor- 
waerts skelbia, jog metalo 
pramonėse geležinkelių darbi
ninkai pritaria streikui.

IŠ LAWRENC0 STREIKO.

Vasario 28 d. 1919 m., būda
mas Laivrence kaip ir netyčio
mis, pakliuvau į lietuvią strei- 
kierią juitingą, kurs įvyko 
Lenką svetainėje ir prasidėjo 
apie 6 vai. vakare.

Tame mitinge šį bei tą išgir- 
daug gana žingeidaus ir tode- 
lei pasistengsiu su “Darbinin
ko” skaitytojais totais žiniom 
mis pasidalinti.

Man Į svetaine inėjus, atra
dau ją pilnintelę žmonią, mo
terys daugiausia sėdėjo, o vy
rai buvo stati susikimšę pasie
niais ir visur kur tik kiek vie
tos buvo.

Ant “steičiaus” buvo strei
ką iššaukusis unijos lietuviška
sis komitetas .susidedantis iš 5 
y patą.

Radau jau bebaigiant skaityt 
praeito mitingo protokolą, kurs 
vienbalsiai tapo priimta.

Pradėta įvairią su streiku 
surištą dalyką svarstymai, iš 
kurių svarbesni yra šie:

1. 88 lietuvių šeimy>o§- jau 
reikalauja pašalpos, nes neturi 
kuomi maitytis.

Pašalpa kaip kuriems jau y- 
ra duodama, bet tas dalykas 
dar nėra tinkamai sutvarky
tas. Būk tai manoma pašal
pos duoti po penkinę savaitė
je, bet toji pašalpa išduodama 
tikietais ir buvo gerokai ginčy
tasi apie tai kur tais tikietais 
naudoties. Vieni nurodinėjo 
kad viską pirkti tam tikroje 
krautuvėje (kuri randasi soci- 
jalistą globoje), kiti kad pirk
ti kur paklius, kur kam paran
kiau, taip to dalyko galutinai 
nenustatant, pereita prie ko 
kito.

Indomu buvo kuomet pasiro
dė, kad ir tarp lietuvią yra 
keliolika skebą, taip-gi buvo 
pranešama, kad ir streiklaužių 
tarpe būk esą vienas kitas lie
tuvis. 0 indomiau tai tas, kad 
skebauja ir tie, kurie iš streiko 
vedimo komiteto net ir pašal
pą gauną.

Naują skebą priduota šiame 
mitinge apie 12 vardą. Kaip 
kurie skebai buvo čia pat mi
tinge ir aiškinosi taip, kad jie 
jdelto dirba, kad ir kiti dirba.

Iš išduodamą raportą paaiš
kėjo, kad ant “piket lainią” 
eiti streikieriai neturi ukvatos 
ir mažai kas teeina.

Iš viso ko matosi, kad žmo
nės neturi stipraus pasiryžimo

zykime... 
kaip jie m 
dė. . 
mes ją kra 
darysime lolĄą laisvę ir gerovę, 
?aip kad yr$ Rus;joje, kol pa
darysime,’ jįal jie bus mūsą 
vergais, o taes ją ponais,kol 
paglemžime vi>okią valdžią į 
savo rankas n r užvesime prole- 
tarijato diktatūrą visame pa
saulyje, taip kaip Rusijoje kad 
yra.” '■

Abelnai imant matėsi', kad 
susirinkimas yra pilnoje soci
jalistų kontrolėje ir jie tenai y- 
ra pilni bosai, o visa publika
— socijalistai arba jų pritarė
jai, nors ištiesi} taip nebuvo.

Paaiškėjo tarp kitko ir tai, 
kad kolektoriai yra išsiuntinė
ta į daugelį kolionijų, nekurie 
jau surinko po šimtinę kitą 
streikieriams auką, o kiti dar 
renka.

Pašelpą duoda bendras tarp
tautinis stresįtaįrių^komitetas 
tiems, kurijos tautinis komi-

Nutarta valgyklą mtaisyti ir 
^ paskirta merginos darbininkės

— valgymai bus išduodama 
“singeliams.”

Pranešta, kad ruošiama y- 
ra čiela eilė tiems panašią strei
kų, daugelyje įvairių kolonijų, 
kad Loveli, Mass. jau išeisiąs 
ateinantį panedėlį ir statysią 
reikalavimą 44 valandų su 25 
nuošimčiais pakėlimą.

Nutarta streiką tęsti kol bus 
laimėta _

Užsibaigus mitingui papra
šiau mitingo vedėjo kai kurių 
paaiškinimų, kuriuos jisai man 
nuoširdžiai suteikė, žinoma, 
prisilaikant tam tinkamo atsar
gumo dėlto, kad jis asmeniš
kai manęs nepažįsta ir turėt 
pirmu kartu gyvenime teko 
mudviem susitikti. Aš-gi iš 
savo pusės vien tokių dalykų 
teklausinėjau, kurie negali bū
ti jokia paslaptis.'

Viskas, kaip tenai buvę ne
buvę, bet vieną dalyką tai 
reiktą nupeikti.

Mitinge-buvo nurodoma, kad 
kai kurią ypatą paduoti strei- 
kierią valdybai vardus ir adre
sus, būk tie adresai su vardais 
būsią priduodami kokiems te
nai “itali jonams,” o tie tai jau 
žinosią kaip ‘ ‘ pafiksyti. ’ ’ Čia 
yra dalykas negeras, nedoras 
ir nepraktiškas, tokią dalyką 
reikia kiek galint vengti, bet 
iš Lavrenciškią nei ^vienas 
prieš tai neužprotestavo. Re
gimai visi pritarė. Toki' da
lykai labai lengvai virsta žmog
žudystėmis ir prisideda prie iš
auklėjimo terorizmo, ypač ka
talikai .prieš tokiuos klesą ko
vos būdus turi griežtai pasista
tyti ir užprotestuoti. Žmogų 
sužeisti ar užmušti greitai yra 
galima net ir per klaidą, o ati
taisyti' tokią klaidą nėra kaip. 
Iš antros vėl pusės į dalyką žiū
rint, nėra ką tikėtis streikie- 
rią tarpe vienybės kuomet net 
tokią priemonių reikia griebtis 
dėl tos vienybės palaikymo, tai 
jau tame dalyke toliau nueina
ma į kairę net ir už bolševikus toji priederme gula ant visą 
jau ir jie šito dalyko netoleruo
tą.

užimti Vilnią, jie stengsis už
imti visą Lietuvą, visur darys 
“sovietą” valdžią, naikins tur
tą nuosavybę, atiminės, ko 
žmonėse dar yra likę nuo vo
kiečią, ir siąs Rusijon, kur 
“bolševiką rojuje” žmonės ba
dauja.

Vargas, skurdas, badas grę- 
sia Lietuvai.

Bet nenusiminkime, Lietuvos 
piliečiai, Dievas, kuris gelbė
jo jnus siaučiant karo audrai, 
kuris nedavė mums badėti vo
kiečiams žiauriai mūsą kraštą 
plėšiant, ir dabar mus gelbės.

Bet ir mes, broliai, nenuleis- 
kime ranką — stokime į kovą 
su visai.--, kas norėtų mūs tur
tus plėšti, kas norėtą mums 
pančius uždėti, kas norėti} Lie
tuvos nepriklausomybę panai
kinti.

Lietuvos partijų kova, tai 
mūši} namą reikalas, bet atei
vių baudžiava — šalin!

Jeigu neapleisime ranką, jei
gu vienybėje ginsimės, tai ra
ksime pajėgą atsiginti, ir vals
tybių teismas suteiks mums lai
svę, mūsą gi valstybei nepri
klausomybę.

noro pagerinti savo būvį, bet 
vien tik kaip karią aplinkybių 
prie to verčiami.

Pirmininkas susirinkimą ve
dė gana tinkamai, bet biskį 
kaipkuriems diskusantams pa
taikavo tose mintyse, kurios 
buvo tam taikomos, kad darbi
ninką mintyje išidealizuoti so» 
cijalizmą ir išgirti Rusijos bol
ševikiškoj tvarkos gerovę.

Buvo ir vienas kalbėtojas, 
kurs turi iškalbą gana gerą ir 
įsitikinimuose matomai yra 
kairiąją socijalistų pakraipos. 
Jisai bekalbėdamas tarp kaip 
kuriu taktišką ir daugelio nela
bai taktiškų dalyką pasakė net 
štai ką: .

“Mes ramiai streikuodami 
nieko nelaimėsime ir labai ilgai I Ant rytojaus apsukau keletą 
streikuosime ir todelei eikime....................... ... ‘‘ *
su kumščia prieš kumščią, dan

Dirbtuvės pirmiaus dirbo ant 
dviejų šiftų, dabar dirba tik 
vieną ir darbininką turi užtek
tinai. Kaikuriose net ir no
rinčius grįžti streikierius ne
priima, sako, kad jiems dabar 
nereikia, kaip pasidarysiąs 
“čenčius” tai gal ir priimsią.

“Piket lainės” ir-gi savo da
lyką atlieka lyg nenorėdamos. 
Visą pusdienį išsivalkiojau a- 
pie dirbtuves ir nei vienas iš 
“piketninkų” nepasakė, kad 
ko tu čia vaikščioji, čia strei
kas ir tt. Keli piketninkai, 
užklausus jų apie streiką, net 
išsireiškė, kad tas streikas e- 
sąs kvailas, ir bolševiką poli
tiškas triksas ir kad tuomi 
streiku darbininkai nieko ne
laimėsią dėlto, kad jis yra iš
šauktas ne laiku ir iš pat pra
džių nebuvęs tinkamai sutvar
kytas.

Abelna išvada.
Streikas iššauki® nepraktiš

ku laiku ir todelei jisai gali il
gai tęstis ir nėra vilties, kad jis 
būtų laimėtai

Jisai gali .būti naudingas ir 
reikalingas vien platinimui so- 
cijalistiškos propagandos, o e- 
konominiu žvilgsniu, jis darbo 
žmonėms yra blėdingas. Law- 
renciškiai ant jo daug prakiš, 
o laimėjimas labai abejotinas; 
greičiaus nieko negu biskį. Bet 
ir tą biskį jeigu ir laimėtų, tai 
jis, tas laimėjimas šimtą sykių 
bus mažesnis negu tas ką to lai
mėjimo atsiekimui bus paauko
ta.

Visos didesnės unijos tąjį 
streiką boikotuoja ir šelpti ne
ketina.

Visi airiai, jankiai, vokie
čiai, francūzai nestreikuoja ir 
dirba, o streikierius. vadina 
‘ ‘ f orei gnerių bolševikais. ’ ’

Iš valdžios pusės į—tą strei
ką žiūrima kaipo į foreignerių 
bolševiką” bandymą šioje ša
lyje pradėt vykinti revoliuciją, 
kelti suirutę.

Patys darbininkai, net ir tie 
kurie streikuoja, daugelis strei
kuoja be ūpo vien iš baimės 
prieš grąžinimus ją vardą ir 
antrašą indavimu “italams.”

Kompanijoms dabar kaip tik 
patogus laikas palaukti su dar
bais iki bus galutinai užbaigta 
taikos konferencija ir paaiškės 
tarptautinės rinkos stovis ir 
reikalavimai; todelei kompani
jų atstovai net nei nemano a- 
pie derybas ir nusileidimus 
prieš streikierių reikalavimus. 
Juo tolyn juo galima tikėtis 
daugiaus skebą, o iš to negeis
tiną pasekmių. '

Bet kaip tenai buvę Bebuvę, 
tuos žmones, kurie jau neturi 
kuomi maitytis lietuvią visuo
menė privalo kiek išgalėdama 
savo aukomis sušelpti kol tasai 
streikas neprieis savo liepto ga
lą ar jjs užsibaigs laimėjimu ar 
pralaimėjimu, ar jis yra rei
kalingai ar bereikalingai pra
dėtas, ar jis yra šiokiais ar 
kitokiais tikslais vedamas, o 
nevalgęs žmogus vistiek valgyt 
nori ir jį reikia sušelpti. O

VERPETUOSE.

Vokiečiai bėga. Bėga tie, 
kurie mus tiek laiko spaudė, 
kurie mušė žmones, kurie gy
vuliais juos vertė, kurie nai
kino mūsų jaunimą, kurie plėš
te plėšė mūsų šalį. Bėga sugė
dinti' tie, kurie užmiršo Dievo 
įstatymus, kurie mindžiojo 
žmonių teises. Mes džiauki
mės, kad jie bėga ir linkėkime 
jiems daugiau niekad mūsų ša
lyje nepasivaidinti, linkėkime 
jiems tai, ko jie užsipelnė, lin
kime jiems teisingojo teismo ir 
tinkamos'pabaudos-

Nuo senų laikų vokiečiai yra 
lietuviams pažįstami, nuo se
nų laikų jie mums buvo di
džiausi priešininkai, nuo senų 
laikų jie mums ligi gyvojo kau
lo yra įsipykę. Ne veltui' lie
tuviuose yra pasaka, kad ‘ ‘ tarp 
vokiečio ir velnio tik toks tėra 
skirtumas: vokietys turi nosy
je dvi šnirpšli, velnias gi vie
ną.” Šiuo karo metu prisidė 
jo dar tokia patarlė: “dviem 
ragais velnias nėra toks baisus, 
nes jo atsižegnosi, bet baises
nis vienu ragu velnias” — su
prask vokietį su kaska.

i Tiesa, buvo tokių žmonių, 
kuriems rodėsi' vokiečiai pasi
darę žmoniškesni esą, nes ir 
Lietuvos valstybę paskelbę. 
Taip, jie paskelbė, nes tuo bū- 

1 du jie norėjo Lietuvą atplėšti 
nuo Rusijos, kas palietė ir mū- 

, sų tautinio malūno ratą, bet 
; taip pat visokiomis pinklėmis 
: stengėsi tąją Lietuvą prie sa* 

vęs prisikergti. Jie garsino 
i Lietuvą savystove, nepriklau

soma valstybe ir tuo pačiu lai
ku, kaip — piktieji vilkai, ją 
plėšė.

Nuvirto nuo sosto visam pa
sauliui įsipykęs vokiečią kaize
ris Avilius, užstojo kita Vokie
tijoje valdžia, bet ir ji nei kiek 
nepasirodė žmoniškesnė. Nau
joji vokiečių valdžia netik te
beplėšė Lietuvą, bet galutinai 
nutarė ją parduoti Rusijai. Pa
rūpo skęstantiems -vokiečiams 
busimoji mūsą laimė, parūpo, 
kad Mažoji Lietuva, kuri jiems 
prigulėjo, turės prisidėti į Di
džiąją Lietuvą, todėl sumanė 
mus skandinti. Ir ką vokie
čiai daro? Jie kiša koją mūs 
teisėtąjai valdžiai, padeda su
sidaryt kaž kokiai kitai val
džiai, susidedančiai iš Vilniaus 
neva darbininką, prižada tiems 
žmonėms duoti ginklą, palikti 
maistą, atiduoti geležinkelius.

Ir ta naujoji “valdžia” vo
kiečią remiama, dabar jau tiek 
pasišiaušė, kad reikalauja saą 
tokią teisių, kad be jos leidi-1 dai, 4 lenkai, 2 rusu, 2 Retu
mo nieks iš A7ilniaus negalėtą viu jr 2 vokiečiu. Ši valdyba V* J* « 1 —

MŪSŲ MOKYKLOS.

Šešuoliai, Širvintą ap. Pra
eitais metais šešuolią par. bu
vo penkios vienaklasės mokyk
los: Levaniškyje, Mišniūnuo- 
se, Mediliuose, Dvareliškyje ir 
Skuoliuose. Gi Šešuolią mies
telyje buvo dviklasė. Visas mo
kyklas kun. Kunigėlis buvo ap
rūpinęs suolais ir kita, reikme- 
ne. Jam gi išvažiavus, nebliko .. 
nei vienos mokyklos; tik Še
šuoliuose paliko viena pati mo
kytoja.

Linkuva. Gimnazija veikia 
nuo rugp. 16 d. Dabar jau su ~ 
priešklasiu ir IV klasėmis. Tik - 
padidėjus mokinių, butą pristi
go- —
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“Aniolas Sar- 
“ Aukso Alto-

' Petrogrado laikraštis “Se- 
vernaja Komuna” patvirtina 
žinias apie sodiečių sukilimus

’ Laiškams rašyti popierų ir konvertų (bakseliais) linijuo- 
tų ir be linijų — po 25c., 35c., 50c. ir 75c.

Galima gauti paišelių, plunksnų, juodylo ir kitokių rašy
mui reikalingų daiktų. Geriausios išdirbystės Fontaninių 
Plunksnų! Pamėgink rašyti su fontanine plunksna, o pama
tysi, kad nenorėsi skirtis. Raštas su fontanine plunksna ra
šytas visai kitaip atrodo, negu su paprasta plunksna.

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.”. Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, to mes grą
žinsime pinigus.

Pinigas su užsakymu siųsk:pažibos ir pavelijimo patiems P**"*"**. Novgorodą ir Vo- 
važiaoti Lietuvę ano nžpnoli. •?"
kų ginti. Tos re-zvUumjos Ii-1 tuZ*‘į" kulkosvaidžių, ir
kos Kongrese nžrekordnotos. De* nrmotų.

SAUGOKITĖS MONKI- 
BIZNIŲ.

3^, \ i

ŠAUNUS REKORDAS.
‘^Draugas” dabar yra visur 

laukiamas svečias. Be to jis 
sumuša visokį rekordą greitu

te. Kelėtą kartų iš Chicagos 
Draugas” atlėkė tą pačią die- 
ą į Bostoną. Štai pereito pa

nedėlio numeris Bostoną pa
siekė panedėlyje po pietų! Var- 

amerikoniški laikraščiai pa- 
“triksus.”

kų aristokratai įkalbėjo Vaka
rų Europai, mažai apie Rytus 
nusimanančiai, kad Lietuva 
ir Lenkija viena nedalinama. 
-*• peikimo jau patys A
menkos lietuviai pasipnks.

Lietuvos reikalai.

Papuošk savo namus!
Kiekvienas katalikas privalo papuošti savo namus Šven

tųjų paveikslais.
“Darbininko” knygyne galime gauti įvairių Šventųjų pa

veikslų ir už pigią kainą.
Mes parduodame po 15c., 25c., 35c., 50 centų ir augščiaus.

‘Užsisakydamas rašyk kokių nori spalvuotų ar juodų.
Agentams duodame didžiausią nuolaidą.

i I 
!

Eina ii So. Boston’o utarnin
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų šv. Juozapo Darbininkų

: jungs..

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per.

&>-
Z

pa- 
Published every Tuesday, 

Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso
ciation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
Yearly.....................................$3.00
Boston and suburbs................4.00
6 months .............................. '..1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

ĮGALIOJIMĄ GAVO.
Kareivis J. Šaliūnas iš Pary

žiaus praneša p. F. VTrakui, 
jog LDS. įgaliojimą atstovauti 
Amerikos lietuvių krikščionis 
demokratus Europos darbinin
kų suvažiavimuose gavo. -

Rašo:
“Įgaliojimą — kablegrama 

gavau vas. 7 š._m. 10:30 A. M- 
Tą reikalą perdaviau kitiems, 
sime, kas bus galima, 
kurie ne uniformoje. Dary- 

“ ‘Tėvynėje’ ir ‘Amerikos 
Lietuvyje’ p. J. Gabrio .pa
skelbtasis ‘cirkuleras’ yra me
las. Jis tą padarė su jam vie
nam žinomais išrokavimais. 
Lai Amerikos lietuvių visuo
menė nesiduoda suklaidinti ir 
lai nekldųso visokių liežuvnin- 
kų, kurie dangstosi ar nori 
pridengti savo netikusius pasi
elgimus kitų šmeižimu. Lie
tuviai, daugiau atsargumo!”

APSIGYNIMO SUSIVIE
NIJIMAS.

Šiame numeryje “praneši
muose iš AVashingtono” skai
tytojai ras, jog Pildančiamjam 
Komitetui adv. Mastauskas 
stato šitokį klausimą:

“Ką jūs manote į susivieni
jimą — apsigynimo susivieniji
mą — su Lenkija? Tas nereiš
kia unijos. Prancūzai spiria, 
kad mes susitaikintume.”

Skaitytojai turbūt supranta, 
kas tai yra apsigynimo susivie-: 
nijimas. Yra tai sutarimas 
gintis ’ išvien nuo išlaukinio 
priešo. Franciai rūpi suda
ryti stiprią Lenkiją ir su ja 
draugiškai gyventi. Prieš ka
rę Francija draugavo rytuose 
su Rusija. Dabar Ųusijai iš- 
tižus Francija nori; kad Rusi
jos vietą užimtų Lenkija. To
dėl Francija nori didelės ir sti
prios Lenkijos, nori prie jos 
jungti Lietuvą. Kada Fran
cija pamatė, kad Lietuva vi
somis spėkomis purtosi nuo 
jungimosi su Paliokija, tai da- 
■ter matyt nori, kad mes nors 
defensyvį susivienijimą pada 
rytume. _

Tai ką manyti.apie tai?
Mes savo rezoliucijose reika

laudami neprigulmvbės apreik- 
šdavome, jog su visais kaimy
nais (ir su lenkais) draugiškai 
norime gyventi. Steigiamoji 
Tautų Lyga Lenkiją apsaugos 
nuo išlaukinio priešininko ge
riau, negu visokie defensyvi 
susivienijimai su Lietuva. Tai 
jokio ypatingo militario sąry
šio tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nereikia. Jei jau Tautų Ly
ga nepajėgs karių panaikinti, 
jei Lietuva atsiras pavojuje pa
našiai kaip Belgija, tai ji dė
sis su ta puse, tani jai labiau 
užtikrįs jos čielybę. Jei Lie
tuvai gjęstų pavojus iš Rusijos 
ar Vokietijos ir jei iš Lenkijos 
pusės to nebūtų, tai militarė 
ąutartis su Lenkija natūraliai 
įvyktų.

Iš to išeina, kad versti Lie
tuvą bent kaip rištis su Lenki
ja nėra reikalo. Bet jei jau 
talkininkai verstų Lietuvą da
ryti defensyvį susivienijimą su 
Paliokija, tai galime jiems pa
aiškinti, kad mums visi kai
mynai, kuomet su jais neko
vojame, yra lygūs ir su visais 
trokštame draugiškai ir taiko
je gyventi.. Su niekuo ypatin-^ 
gaiš ryšiais nenorime susirišti, 
o ypač su lenkais todėl, kad 
jie mūsų kraštą neteisingai per
stata pasauliui, kaipo dalį Len
kijos. Priverstinas jungimas 
Lietuvos su Lenkija būtų atei

tyje kibirkštimi naujai pasauli
nei karei, o tas išeitų kaip Lie
tuvai, taip ir Lenkijai, taip ir 
visam pasauliui ant pragaiš- 
&BB. >-

PRANEŠIMAS IŠ
WASHINGT0N0.

Taikos konferencijai tęsian
tis ir įvairių tautų klausimams 
aiškėjant, Lietuvoj ateitis ir
gi kaskart geriaus aiškėja. Iš 
užrubežinių presos pranešimų 
matos, kad lenkai' dar tebe
naudoja visokių priemonių Lie
tuvos paglemžimui, lenkų ka
riuomenė. tebesi veržia Lietu
von po priedanga ją nuo bolše
vikų ginti, nežiūrint to, kad 
taikos konferencija persergėjo 
nuo svetimų teritorijų užėmi
mo. Žemiaus paduodame lai
škus pp. Pakšto ir .Mastausko, 
kurie gerokai nušviečia kaip 
Anglijoje ir Prancūzijoje žiūri
ma į Lietuvos klausimą, su
prantama. tas yra delei lenkų 
diplomatinių intrigų.

p. Pakštas rašo: ‘.‘Lietuvių 
Informacijos Biuras Lauzanno- 
je užsidarys nuo sausio 24 d. 
Vieton jo atsidarys Lietuvos 
valdiškas Biuras Berne, Švei
carų sostinėje. <Tame dirbs 
Valstijos skirti žmonės. Kun. 
Dobužis ir aš ir-gi esame už
prašyti tame Biure darbuotis.

Kun. Dobužis bdndė gauti 
pasportą Paryžiun. Francijos 
atstovai pasakė, kad jiems ne
paranku lietuvius Paryžiun 
leisti; vėliau bandė važiuoti 
Londonan — anglai sako, jog 
Londone nieko svarbaus dabar 
nėra, girdi, važiuok į Pary
žių.

Rimti žmonės mums prane
ša, jog Francijon važiuojant 
lietuvis turi pasirašyti, kad 
jis neagituos prieš sutvėrimą 
Didžios Lenkijos, tada lenkai 
jį leidžia Paryžiun.

Francijos ir Anglijos užsi
laikymas visai neaiškus buvo.

i Tik Prezidentui AVilsonui 
išvyti lenkus ir kitus mūsų1 Pranciįon pribuvus, francūzai 
+ -v. • • ...

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ.

Lietuva šaukiasi mūsų pa- 
gelboš. Pinigiškos mes Jai 
duodame kiek galime, bet da
bar laikas Lietuvos laisvės ap
gynimui statyti jėgas ginkluo
tas. Tai-gi aš čia tuo reikalu 
noriu pabrėžti keletą eilučių.

Brangus jaunime, stokime 
^etįs į petį, paduokime vienas 
kitam ranką ir eikim tėvyne 
ginti nuo priešų kuonarsiaus.

Jau yra prasidėjęs darbas or
ganizuoti pulkus, bet tas dar
bas pasirodo nevisai vykęs. 
Kuriems rūpi Lietuvos reikalai 
ir laisvė, tai tie dirbome, o ki
ti tai per pirštus žiūri. At
minkite, kad nrims laisvė nė> 
atlėks keptų karvelių pavyda- 
le. Jei norime, kad Tėvynė 
liktų laisva — dirbkime visi.

Stokime kiekvienas į karei
vių eiles ir už kokio mėnesio 
laiko ar daugiau turime išsta
tyti kokį 30.000 lietuvių karei
vių. Važiuot tiesiai į Lietuvą

tautos priešus. Kiekvienas lie
tuvis jaunuolis be skirtumo ti
kėjimo ir pažiūra stotų j lietu
vių pulkus, o katras negali sto
ti Į kareivių pulkus, tai jisai 
turi du doleriu lietuvių karei
vių naudai sudėti.

Mums viską davė Lietuva; 
tai nei vienos valandos nelauk
dami eikime vaduoti ją galva 
sava.
. Iš mūsų daugelis rusų caro 
kariuomenėje tarnavome visiš
kai dykai, o da į kailį gerai 
gavome. Mes buvome priver
sti tarnauti. Aš pats net 4 me
tus ant vandenų ištarnavau. 
Gi savo Tėvynei turime be jo
kio atsisakymo pasitarnauti.

Reikia tuojaus sudaryti A- 
merikos lietuvių tarpe tam tik
rą komisiją, kuri rūpintus ka
reivių organizavimu ir aptartų 
kokiu būdu greičiaus galima 
lietuvius kąreivius suorgani
zuoti. Žinoma, paminėta ko
misija turi susidėti iš kariuo
menėje tarnavusių, kurie ge
riau apie visus dalykus supran
ta. '

Reikia kuogreičiausia darbą 
pradėti, kad paskiaus nebūtų 
pervėlu. Mes lietuviai belauk
dami jau daug prakišome. To
dėl turime nors dabar nepasi
likti. Kariuomenei suorgani
zuoti reikia visokių rūšių amat
ninkų, kaip va: telegrafo ir te
lefono operatorių, reikia Rau
donojo Kryžiaus seserų. O kas 
tą Šventą darbą atliks? Mes 
patys turime nūnai pradėt or
ganizuotis. O kaip tik gau- 
-sime leidimą iš Karės Depar
tamento, viską į vieną krū
vą sutraukę išvažiuojame į Lie
tuvą. Nelaukime kad tą dar
bą atliktų A. L. T. ir kitos į- 
staigos, bet patys pradėkime, 
tai ir mūšų įstaigoms bus leng
viau. Toliaus daugiaus para
šysiu.

Pinavij&s.

STREIKAS NEĮVYKO.
Nuo pereito panedėlio turė

jo prasidėti ^audėjų streikas 
Lovellyje. Bet neįvyko.

aiškiau pasisako nesutinka su 
AVilsono 14 punktų. Aiškina
ma, kad Anglijai netinka jū
rių liuosybė, o abiem (Angli
jai ir Franeįjai,\ lenkų įkalbė
ta) netinka mažųjų tautų (y- 
pač Lietuvos) neprigulmybė. 
Suprantama, jie jau sotūs, tad 
alkanų kalbos nesupranta.

Iš patikėtinų šaltinių pati
riame, kad Anglija ir Franci
ja turi projektą Lietuvą prie 
Lenkijos prijungti. Finansi
nis ir ekonominis gyvenimas 
turėti) būti bendrai tvarkomas. 
Kaip suprantame, tas užtikrin
tų lenkų aristokratinį viešpa
tavimą Lietuvoje. Armija tu
rėtų būti viena, kad lietuviai 
neturėtų spėkos maišto pri'eš 
savo prispaudėjus pakelti.

Duok, Dieve, kad ši liūdna 
žinia būtų neteisinga, bet visi 
apsireiškimai politikos gyveni
me ją kajp tik patvirtina ir vi
są lietuvišką kraują šaukia 
kryžiaus karėn už Šventos mū
sų žemės liuosybę.

Prieš lenkų imperijalištiškus 
apetitus jau dabar lietuviai-a- 
merikiečiai privalo kovon sto
ti, ir tai visi: pradedant kata
likais, baigiant socijalistais. 
Juk visiems lygus pavojus. 
Lenkai katalikai išpažįsta 
“lenkišką tikėjimą,” kurin no
rės ir Lietuvą “atversti.” 
I^nkai-socijalistai — vien dėl 
mados, nes socijalizmas yra 
madoje. O diduma lenkų tau
tos vadų buvo ir bus autokra
tai iT šovinistai, žodžiu ende- 
kai. Prijungus prie Lenkijos 
šviesesnę ir pažangesnę Lietu
vą, prieš-lenkiška revoliucija 
Lietuvoj nepasibaigs^ O lais
vi Lietuvos piliečiai jau dabar 
turi pradėti kovą spaudoje ir 
nuo estrados prieš gręsiaDtį 
lenkišką pavojų.

Privalu mūsų visnomenei ži
noti, kad Lenkijos aras tie
sia savo sparnus ne vien ant 
Lietuvos, bet iT ant Latvijos, 
Baltgudijos, dalies Ukrainos 
ir Čekijos.

Lietuviai Amerikiečiai, kol 
dar nevėlu, turi atidaryti 
įjasauliui akis ir parodyti, kur

Tik reikia šventan liuosybės 
darban pašaukti visus lietu
vius: pirkliai, p 
kunigai, laikraštini 
nios oratoriai ir kasyklų darbi
ninkai, visi ir visur, protu iT 
pinigais, privalo susijungti 
vienon galingon audron ir nu
šluoti Tautos pavojų!

Vyrai, nesi vėlinkime! Dabar 
kultūringu būdu daug dar ga
lima padaryti, o jei susivėlin
sime daug, kraujo turėsime 
pralieti, kol prabočių šalelę iš 
vergijos išvaduosime.

Lietuviai, mūsų kaulais 
springo dvigalvis Rusijos 
ras, pasprings ir Lenkijos 
nai.

Piliečiai! Lietuva mus šau
kia civilizacijos ir liuosybės 
darban. Eikime jos gelbėti 
drąsa, pasišventimu ir neišse
miama ištverme!”

Sekantis yra tik ką gautas 
laiškas nuo p. Mastausko:

January 30, 1919.
Enclosed you vili find a 

couple of papers from Lithua
nia. We are vaiting daily for 
additions to our group. To 
date only four men have 
arrived from Lithuania, Ot- 
liers have been reported on 
their wav for some time, būt 
they have not arrived.

”At least bvo more men 
should come from tlie_ Statės. 
Send a reąuest to the Presi- 
dent, reminding liim of the 
sympathv that he expressed 
for our eause the 3-rd. of lašt 
May. Mention the fact that 
you want to see your people 
represented at the peace con
ference. . Make it good and 
strong. Draw it up in sucli 
form seJthat it can be given 
to the press. If a place should 
be assigned to us by the time 
you get this then you vili 
know, because I will cable you.

What do you think of an 
alliancne—a defensive alliance 
— with Poland? That does 
not mean Union. The French 
are insisting that we get 
togetlier. I want to be guided 
by your judgment. In my 
opinion an alliance could be 
formed, on condition that our 
independence, be recognized, 
and territorial guarantees are 
given or made by Poland. The 
ąuestion will have tor be deci- 
ded by us in a short time and 
I want your opinion soon.

I have resigned from the 
Committee the seventlrof this 
month. Therefore I will expect 
that that a reasonabel amount 
will be sėt aside for me as 
salarv. The money cam be 
deposited in the American 
Security and Trust Com- 
panv, Washington, D. C- It 
should be a reasonable amount. 
Otherwise I will not be able to 
afford to remain.

Virš tilpusieji laiškai gero
kai parodo mums ką mes tu
rime prieš save, parodo ką 
mes turėsime pergalėti, kad 
Lietuvai laisvę atgausim. Šis 
pranešimas turėtų kiekvieną 
lietuvį paskatinti prie smar
kesnio darbavimosi dėl Lietu
vos laisvės.

Parvažiavus Prezidentui 
Wilsonni galėsim naujausius 
būdus panaudoti Lietuvos rei
kalų pirmyn pastumėjimui. 
Tarybų Pild. Komitetas deda 
pastangas, kad gavus audenci- 
ją pas Prezidentą ir dari kartą 
žodžiu jam Lietuvos reikalus 
perstatyti. Parūpinta kele
tas memorandumų ir inteikta 
Kongrese ir tam tikriems de- 
partmentams.

Pastaromis dienomis suplau
kė Prld. Komitetan daug įvai
rių rezoliucijų priimtų draugi
jų posėdžiuose ir massnritin- 
guose. Visos tad rezoliucijos 
liko sutvarkytos ir inteiktos 
tiems kam buvo adresuotos- 
Nekurie senatoriai it kongres- 
monai pridavė svarbos rezoliu
cijoms kurias išnešė lietuviai 
kareiviai, prašydami Lietuvai

. Gauta kablbgrama nuo Vi- 
limavičiaus iš Paryžiaus, ku
ri skamba sekančiai: “Atva
žiavęs Paryžiun prof. Valde
maras paskelbė, kad Juozas 
Gabrys neturi įgaliojimo nė 
nuo Lietuvos valdžios nė nuo 
Tarybų taikos konferencijoje 
atstovauti. Ališauskas, Dau
jotas, Rozenbaum ir Semaško 
pasiųsti atgal Lietuvon.- Vi
sus susinešimųs adresuoti Val- 
demąr hotel Palais d’Orsay, 
Paris.”

Gal kam bus neaišku kodej 
Valdemaras viršminėtus asme
nis atgal Lietuvon pasiuntė. 
Todėl matom reikalingu paste
bėti, 'kad minėtoji delegacija 
buvo siųsta ne taikos konferen- 
cijon, tik šiaip į nekurias Eu
ropos valstijas Lietuvių reika
lais. O dabar, kada atv.ažia- 
vo Paryžiun Lietuvos atstovai 
su-specialiais įgaliojimais Tai
kos konferencijon, minėtoji de
legacija su Alšausku priešaky
je likos atgal Lietuvon pasiųs
ta.

Žemiaus -paduodame tik ką 
gautą kablegarmą nuo p- Mą
stą usko iš Paryžiaus: “Yčas 
Minister of Finance and dele
gate to Peace Conference arri- 
ved. American Lithuanians 
alloived four members to Peace 
Conference by Provisional Go- 
verment.” Lietuviškai skam
ba: p. Yčas Finansų Ministe
ris ir atstovas Taikos Konfe
rencijon pribuvo. Laikinoji 
Valdžia leido Amerikos Lietu
viams turėti keturius atstovus 
Taikos Konferencijoje.

Kaip matom,' Lietuvos ats
tovybė Taikos Konferencijoje 
kas kart stijfr-ėja, su pilnais 
tam reikalui ingaliojimais jau 
randasi proft Valdemaras ir p. 
Yčas, o pp. Smetona ir Klimas, 
kaip mums pranešama, randa
si Šveicarijoje. Reikia tikėtis, 
kad ir jie bus greitai Praneijon 
įleisti.

Iš virš tilpusios kablegramos 
matom, kad Amerikos lietu
viams užleidžiamą keturios vie
tos lietuvių deelgacijoje, pas
kirtoje Taikos Konferencijon. 
Iš to matom, kaip labai Lie
tuvos žmonės skaitosi su Ame
rikos lietuviais'“ bet vėliausi 
jų žingsniai yra bereikalingi, 
nes Amerikos lietuviai jokių 
atstovybių šalę Lietuvos val
džios neteikalauja ir Lietuvos

HARTFORD, CONN.
v

LDS. 6 kp. laikys savo ber- 
taininį1 susirinkimą 9 d. kovo 
1919 Bažnytinėje Svetainėje 41 
Capitol Avė. tuojau po sumos. 
Kviečiame atsilankyti visus na
rius, taip-gi' nepamirškit atsi
vesti naujų narių. Kartu pra
nešu tiems nariams, ' kurie y- 
ra užtraukę mokestis, kad ma
lonėtų ateiti užsimokėti ir gau
sit gražų kalendorių uždyką. 
Taip-gi tie, kurie yra padavę 
savo vardus į kandidatus lie
tuvių Darbininkų Sąjungos, ir
gi malonėkit ateiti išpildyti ap
likacijas.

LINDEN, N. J.
Pranešimas.

LDS. 73 kuopos susirinkimos 
įvyks 9 d. kovo š- m. 7:30 vai. 
vakare pas J. Liudvinaitį su- 
boje Wood avė. 10-tli St. Vi
sus nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti, nes yra labai daug 
svarbių reikalų optarti ir tu
rime rengtis prie prakalbų su
rengimo, nes kaip yra Apskri
čio LDS. New York ir New 
Jersey nuskirta mūsų kuopai 
prakalbas surengti 30 d. kovo 
š. m. Visi LDS. 73 kp. nariai 
ateikite ir atsiveskite po naują 
narį o jei ne ant šio susirinki
mo, toi ant kito. Bet mūs vi
sų yra šventa priederystė sklei
sti plačiausia šią garbingą or
ganizaciją. .

Pirmininkas.

N0RW00D, MASS.

Kovo 1 d. LDS. 3 kp. buvo 
surengusi vakarą. Programai 
išpildyti parsikvietė LDS. 1. 
kp. aktorius iš So. Bostono, ku
rie jau yra atsižymėję veikimu 
ir artistišku lošimu. Veikalė
lis buvo perstatytas “Prieš Vė
ją Nepapūsi” ir trialogą.

Norwoodiečiai turėjo progą 
pamatyti taip gabius lošėjus, 
kurių kalba, ėjimas, apsisuki
mas taip vietoj, kad regis jie 
iš to pragyvenimą daro ir ant 
to tik stovi. Tik gaila, kad 
nedaug žmonių tebuvo, mat su
katoj žmonės išvažinėja į mies
tą. Norvvoodiečiai pripratę

laikinosios valdžios atstovais ’ nedėliomis lankytis. Mat Nor- 
woodas ir So. Bostonas vieny
bėj gyvena, vieni kitiems pri- 
gelbsti. Vietinės O. Stašai- 
čiutė ir O. Kudirkiutė pade- 
klemavo. K. Viesulos keturi 
vaikeliai taip-gi gražiai padai-

pilnai pasitiki. Paskutiniame 
savo suvažiavime Amerikos 
Lietuvių Taryba, o taip-gi ir 
Lietuvių Tautinė Taryba, nu
sprendė Amerikos lietuvių ats
tovams duotus įgaliojimus per
vesti1 Lietuvos Provizionalei 
valdžiai, nes kuomet Lietuvos 
valdžios atstovai, su specia
liais ingaliojimais tenais ran
dasi, tuomet mūsų atstovų ne- 
prigulmingas veikimas tenais 
yra negeistinas, kitaip galėtų 
atrodyti, kad Amerikos lietu
viai nori naują valdžią susida
ryti.

Tarybų Pild. Komitetas šian
diena (Kovo 1 d.) išsiuntė Pa
ryžiun sekančią kablegramą: 
Valdemar,

Hotel Palais
D’Orsay, Paris.

Provisional Government in 
in Lithuania is asked by both 
councils to take under its 
authority all our delegates as 
we have cancelled their power 
to act autonomously also take 
all money sent by us.

Executive Committee. 
Žilius, Vinikas.

Lietuviškai skamba sekan
čiai:

Abidvi Tarybos prašo laiki
nosios valdžios Lietuvoje, pri
imti visus mūsų atstovus po sa
vo autoritetu. Mes atšaukėm 
Jiems guotus ingaliojimus veik
ti neprigulmingai. Taip-gi pri
imkite visus pinigūs kuriuos Į.- 
mes esam pasiuntę.

Liet. Informacijos Biuras.

GULMYB?.
Suv. Valstijų žemesnysis rū

mas priėmė rezoliuciją, kurioj 
pripažįstama nepngulmybė Ai- •• • • L. A— •---- 1------ - j

navo. Šitie pasirodo tankiai 
su savo jaunomis spėkomis. 
Nesijgįrdamas sakau, kad Nor- 
woodiečiai, ypač katalikąž y-' 
ra gyvi, veiklūs, išmaningi ir 
blaivūs. Žinoma ne^visi. Bet , 
tie kuriašį tą veikia, kaip vy
rai1 taip moterys.

Bet per vis didžiausia Nor- 
woodiečiai džiaugiasi tai gavę 
gerą ir mylimą kleboną kun. J. 
Švagždi. Su jo parama tiki
mės daug nuveikti.

Dubinkėlis.

Apgavysčių ir apgavikų ne- 
kuomet nestokuoja. Bet dabar 
rodos monkibiznierių atsirado 
daugiau, negu bile kada jų 
buyo. Vilioja žmones dėti 
pinigus į visokias kompanijas, 
korporacijas ir tt.

"Štai iš Pennsylvanijos gavo
me keisčiausią plakatą apie 
prakalbas. Kalba ir rašyba 
nesvietiška. Štai keletą per
lų:

“Dėl gero lietuvos šitos pra
kalbos bus, kad visi lietuviai 
gyvenanti Suvienytose Valsti
jose susivienytų į vieną buria- 
lį ir buri,” arba “mes lietu
viai pradėsim vienytis į vieną 
vienybę, o vienybei, tai labai 
didelė galybė.” Arba iškrai
pymas žodžių “Lithutuanian,” 
“Trost,” Goverment.”

Jeigut kompanieriai nemo
ka plakatų parašyti, tai kaip 
jie ves įvairius bankinius ar 
kitokius reikalus.

Saugokitės monkibiznierių!' 
Persergėkite savo brolius ma
žiau susipratusius ir laikraščių 
neskaitančius.
. Prisidedant prie B-vės -ar 
kompanijos reikia žiūrėti, kad 
jų vedėjai būtų jums pažįsta
mi žmonės, arba žiūrėti ar prie 
jų prisideda žinomi jums geri 
veikėjai.

Vėl reikia saugotis bolševi
kų kolektorių, kurie renka pi
nigus bolševizmo platinimui, 
arba gelbėjimui valdžiai prasi
kaltusių asmenų.

Amerika, Anglija ir Franci
ja pertraukė pinigines transak
cijas su Rusijos bolševikų val
džia- Viena to priežasčių yra 
tai ta, kad sulaikyti finansavi
mą bolševikų propagandų tose 
šalyse-

Beto galima gauti visokiij pastatomų KRYŽELIŲ nuo 25c. 
ir aukščiaus.

Mes turime pastatomų ir pakabinamų kryželių, kurie nak
tyje tamsiame kambaryje aiškiai matomi ir parsiduoda po 
$1.00.

Turime visokių rožančių, škaplierių ir kitokių I religiš
kų daiktų.

Didžiausiame pasirinkime maldaknygių: “Pulkim ant Ke
lių” — kaina $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir 350; 
gas” — kaina 65c., 85c,., $1.00, $1.25 ir $1^50; 
rius” po $1.75 ir kitokių*
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Baliaus Rengėjas.
A. K.
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So. Halsted St., Chicago,

Strazdo Klierikas.

Vytis.
*

/ •

LIETUVOS VYČIAMS 
PRANEŠIMAS.

3

Paieškau savo brolio Antano 
Degučiuko Suvaiką gub., Starapo- 
lės pav., Kozlovo Rūdos kaimo ir 
pusbrolio Motiejaus Pusbroto tos 
pačios gub., kaimo Milotošavo. 
Taip-gi giminią ir pažįstamą mel
džiu atsišaukti .šiuo adresu:

Magdė Degučiutė,
Box 140, Westfield," Mass.

Matas Zujus, 
“Vyčio” redaktorius.

PARSIDUODA Automobi
lius studebaker 1918, 7 sėdy- - 
nių už $500. Kreipkitės: 549 
Seventh St., So. Boston, Mass.

/ --------------------------
Paieškau savo giminaičių Vinco 

ir Tado Staškią, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Joniškio miesto. Gir
dėjau kad gyvena apie Chicagą, 
bet neturim adreso. Tai-gi jie pa
tįs ar kas kitasjjraneškite.

Izidorius Brazulis,
14 Bradley St., Worcester, Mass.

Paieškau Marcelės Černiauskiu- 
tės, Vilniaus gub., Traką pav., 
Kietaviškią par., Kloninią-Egelo- 
nią kaimo. Pirmiaus gyveno Ro- 
ehester’yj, N. Y. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jonas Klukas,
112 Cedar St., ‘ Nonvood, Mass.

Paieškau savo dėdės Jono Šil- 
kausko Suvalkų gub., Griškabū
džio parap., Barzdų kaimo._ Pir
miau gyveno pas Antaną Judeską 
Montreal, Canada. Meldžiu Mon- 
treal’io lietuvių pranešti man jo 
adresą arba mano jam, nes jis ne
skaito “Darbininko,” o aš būsiu 
dėkingas už pranešimą, aš turiu 
svarbų reikalą. Taip-gi paieškau 
savo draugų ir pažįstamų Katiniš- 
kių kaimo.

Andrius Majisvitis,
Box 347 Millinocket, Me.

U. S.

gabiosr tai ant( visko gabios. 
"Galima tikėties, kad iŠ'jų ka
da bus ir gaspadinės atsakan
čios.

r

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus . į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį..50c. 
” tris sykius.......... $1.00
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

LIETUVIŠKOS NOTOS 
visiems instrumentams ir dai
navimui S'lekcijos notų išsimo
kinimui be mokytojo. Naujos 
dainos ant 4 balsų knyga $1.50 
parduodu už $1.00, tuzinais 
imant už pusę prekės.

G. A. BARONAS, 
P. O. Box 601, 

McKeea Rocks, Pa.

Paieškau savo dėdės Jurgio Zal- 
biaus Kauno gub., Raseinių pav., 
Pašilės parap., Paknupelkių kai
mo. Girdėjau, kad gyvena Chica- 
goje. Jei kas žinote arba jis pats 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Zalbis,
5437 Kiston St., Pittsburg, Pa.

\ s j

Kas girdėti lietuvių kolonijose. ;

WATERBURY, CONN.

Prieš Seimą.
✓

Vas- 23 d. nekurios dr-jos lai
kė savo mėnesinius susirinki
mus. Tarpe svarbesnių įneši
mų buvo pakeltas klausimas: 
Ar reikalingas yra dabar Lie
tuvių Visuotinas Seimas. Di
delė dauguma nubalsavo, kad 
nereikalingas. Tik tuomet pri
tars seimui, kada mūsų vadai, 
tai yra A. L. Taryba nutars, 
kad yra reikalingas, čia pax 
žymėsiu kelių draugijų balsa
vimo rezultatą: 
LDS. 5 kp.'už seimą 3, prieš 50. 
T. Fondo 40 sk. už 0, prieš 340. 
Šv. Juozapo Brolijos Dr-ja už 
14, prieš 170.
Blaiyininkų Dr-ja už 1, prieš

115.
Šv. Stanislovo Dr-ja už 0, prieš

575.
Iš viso už Seimą 18, prieš

1.150.
Kitos draugijos gal pačios 

praneš.
T. Fondo 40 sk. Raštininkė

A. černiutė.

DETROIT, MICH.

• Vasario 27 d. L. Yyčių 79 kp. 
turėjo paprastą. susirinkimą, 
kurs buvo paprastoje vietoje, 
nes parapijos svetainės klebo
nas neduoda. (Ne tik vyčiams, 
bet ir visoms bažnytinėms 
draugijoms).

Buvo aptarta apie organiza
cijos ir kuopos reikalus. Pir
miausia buvo klausimas^ką da
rysim su tais nariais, kurie ne
pildo L. Vyčių organizacijos į- 
statų. Nutarta išbraukti. Li
kosi išbraukta K. Krištapaitis 
ir S- Atkočiūnas. Potam nu
tarta rendavoti salę dėl susirin
kimų. Išrinkta ' komisija dėl 
salės parahdavojimo—K. Abi
šala ir J. Balčiūnas. Potam 
buvo svarstyta apie šv. Kazi
miero dieną ir apie kuopos rei
kalus.

WATERBURY, CONN.

"VVaterbury’o Vyčiai taip įsi
siūbavo į veikimą kad bemaž 
visi apsikrovė darbu, tai yra 
darbu scenos srityje. Matyf- 
ir korespondentai apsikrovė 
veikimais kad neturi laiko ap
rašyt savo veikimą. x

16 vasario buyo statytas gra
žus istoriškas veikalas Šv. Ce
cilija. Svarbiausias roles at
liko šios ypatos: Cecilijos—p-lė 
O. Černiauskaitė, Konstancijos 
— p-lė A. Lukevičiutė, Fabi
jau, tėvo — V. Urbonas, Sopro- 
nijaus — Ansonijos vargoni
ninkas Pranas Dulkė; Valerijo- 
ro — Jurgis Salučka. Šitas 
perstatymas taip puikioj nusi
sekė, kad geriau negalima rei
kalaut iš darbininką. Visi ak
toriai mokėjo gerai savo roles 
ir gestus tinkamai parodė. Ne 
aš vienas iš to pasigėrėjam bet 
visi žmonės gefejps iš gabią 
lošėjų. Laike perstatymo žmo
nės užsilaikė stebėtinai’ rimtai, 
kas ir aktoriams daug paleng
vino. Kituomet laike persta
tymo būdavo vaikai nerimauja, 
zurza, o šį sykį klausėsi ati
džiai ivsi.

Žmonių buvo pilnutėlė salė 
ir visi patenkinti išėjo. Kaip 
kurie prašė Vyčių, kad būtą 
veikalas atkartotas, bet šitst- 
jne sezone negalima, nes visi 
patogus vakarai užimti.

Kiek laiko praslinkus bisku- 
tį atsilsėjus, sumasė mūsą Vy
čiai surengti dėl savęąprivatiš- 
ką draugišką vakarėlį pager
bimui gabią veikėją. Prie to
kio sumanymo tuoj atsirado ge
raširdžių, kurie metė net ke- 
lioliką dolerių. Tas vakarėlis 
buvo 27 vasario. Pradėjus 
rinkties pakviestiems svečiams, 
pasirodė įdomus dalykas. Mat 
merginą susitarta iškirst Vy
tams šposą Mat prisikepusios 
puikiausią keiksą, pajų ir tt 
Na, o tie keiksai, -tai nepap
rastai puikiai sutaisyti. - Ne- 

buvo tikėt, kad mūsą • 1 — 1 » •_ •• •

• ■ I
rėlis. Žmonių buvo pilnutėlė 1 
salė. Pradėta vakaras Lietu- 
vos Himnu. Sudainuota vie- : 
na dainelė po vadovyste vieti
nio vargonininko p. J: Siafirio. ' 
Išėjo puikiai. Tolinus sekė te
atralas “Prieš vėją nepapūsi.” 
Buvo ir prakalbėlią. Gerai pa
kalbėjo p. Mačiulaitis ir p-lė 
Jokubauskaitė. Apie New ha- 
veniečius galima pasakyti, kad 
jie mažai kalba, o daug veikia.

• , ' Aps. pirm.PITTSTON, PA.
Vagies kepurė dega. -

Per ilgą laiką nieko mūsų 
spaudoj i.n-girdėti iš Pittston’o 
padangės. O juk čion didelė 
lietuvių kolionija. Ar jau čion 
nieko neveikiama? Veikiama, 
tai veikiama, bet matyt nėra 
žmonių, kurie laikas nuo lai
ko- spaudai praneštų. Kiek 
čion laike Misvės savaitės pa
sakyta prakalbų, o apie tas 
niekas nei brikšt, nei čirkšt, iš
skyrus laisvamanių, kurie a- 
pie mūsų kalbėtojus savo gel
tonojoj spaudoj išliųdę kaip y- 
la iš maišo, net paskyrė pini
gus, kad p. Česnulis prirody
tų, kad jie niekšai. P. Čes
nulis ir be pinigij prirodė, kad 
nekurie veikia, kaipo koki 
niekšai, veda pražūtin Lietu
vos laisvę. £ion nepasakė nei 
kas, nei kokia srovė, bet lie
tuvių priežodis sako: “Vagie, 
kepurė dega.” Tai vagis čiupt 
už kepurės. Tai-gi mat tuo- 
mi/nekurie ir prisipažįsta prie 
kaltės. Manau tiejjonai vie
šai prisipažinę turėtų p. Česiru- 
liui, jeiyjie yra šiokie’tokie 
“džentlemonai” pasiųsti paža
dėtus pinigus, o iš kalbos su 
p. Česnuliu sužinojau, kad jisai 
visai ką kitą turėjo omenyje- 
Žinia laisvamaniai bandė klai- 
dint visuomenę, kada Tautos 
Fondas pradėjo rinkliavą, siųs
dami savo rinkėjus, kurie įkal
binėjo žmonėms, kad tai vis 
tam pačiam Tautos Fondui ren
ką. Bet Pittstoniečiai moka 
jau atskirti pelus nuo grūdų, 
tai-gi ir laisvamaniai nors klai
dino vis-gi neturėjo pasiseki
mo, kuomet Tautos Fondo 63 
skyrius be jokios prieš laisva
manius agitacijos, ramiai dir
bo ir surinko su viršum 3100 
dolerių Lietuvos Neprigulmv- 
bės reikalams. Bet gaila, kad 
per pusantro mėnesio “Gar
sas” neranda vietos Pittstono 
kolionijos pagarsinti aukavu
siųjų vardus, o tas labai už
kenkė tolesniai aukų rinklia
vai kf kenkia, nes žmonės įta
ria Tautos Jfondo 63 skyriaus 
valdybą; o juk visiems nesi- 
aiškinsi. Bepig, kad nors 
“ G arsas ” būtų kur kamputyj 
teikęsis pranešti, kad Pittsto
no aukos bus pagąrsintos vė
liaus. Pageidaujama buvo au
kų garsinimas “Garse,” nes 
Pittston’o kolionijoj yra 5 Su- 
siv. L. R. K. A. kuopos, o tų 
kuopų nariai daugiausiai auka
vo. Tiek to. Gal neturėjo 
“Garsas blogos minties.

4 d. kovo Pittstone rengia- 
m*as yra vjetinio Bažnytinio 
choro didžiulis koncertas ;/iki- 
masi ką nors naujo išgirsti. 
Juk tas pats choras atsižymė
jo Washingtone pereitais me
tais ir Baltimorėj, M. D. Sta
tomi bus veikalai ką niekur ne
buvo da bandyta. > ‘‘

Diemedis.

kas didesnes. Žinote, kad 
1919 metais reikia būtinai pri
žadėjimą išpildyti, išauginti 
L. D. S. 14 kp. iki 200 narių. 
Čionai galima suprasti, ka dtą 
lengvai galima padaryti, jei 
tik visiems rūpėtų tą atlikti — 
po vieną naują narį prirašyti. 
Supraskime, kad tai mūsų rei
kalas, jei norime pagerinti sa
vo' darbininkišką būvį/

CLEVELAND, OHIO.
Dėl Westvillės bambizo.

Skaitydamas korespondenci
ją iš Westvillės, III. pamačiau, 
jog ten bambizaująs Brazukas. 
Tai pranešu, jog jis yra cle- 
velandiečiams' gerai žinomas. 
Jo brolis čia tebėra. Anasai 
Westvilles bambizėlis buvo pa
prastas leiberis-"'' Kai atsibel
dė čia bambizas Strazdas, tai 
prisiplakė prie jo ir virto bam- 
bizu. Po poros mėnesių pabė
go. Tai vestvilliečiai kirkuž- 
ninkai lai žino, kas jis do bam
bizas.

CHICAGO, ILL.

L. Vyčių 4 kp. Choras Dievo 
Apveizdos parap. buvo suren
gęs vas. 23 d. gražų koncertą 
parapijos naudai. Choras ir 
solistai atsižymėjo gražiu su- 
dainavimu. • Taipo-gi kuopos 
nariai atsižvmėjo su darbu.

P. V.

AMSTERDAM, N. Y.

Vasario 23 d. pobažnytinėje 
svetainėje buvo puikus vaikų 
moksleivių teatras “Linksmos 
dienos” su kitais margumy
nais. Pirmiausiai sudainavo 
vaiki} choras “Nemuno var
gai” ir “Cit neverk, Lietuva.’^ 
Žodžiai ir kompozicija kun. Ži- 
danavičiaus, toliaus angliškas 
drilius vaikščiojimas su Ameri
kos vėliavomis. Lavino vai
kus vaikščiot ant kiek girdėjau 
p-lė Salomėja Sarah. Toliaus 
skambino ant piano mokyklos 
vaikai: Antanas Dargužis, An
tanas Girmuntas ir Pranas 
Barkevičius. Eiles dekliama- 
vo Jadvyga Mikalaičiutė. Ga
lop vaikai sudainavo “Sudiev 
sveteliai.” Benas buvo iš pa^ 
rapijos lietuvių, kuris pui
kiausia savo užduotį atliko.

Publikos buvo tiek ir tiek, 
visi matės buvo užganėdinti. 
Tėvai gėrėjosi, kaip lošia jų 
vaikai; kiti gi vėl džiaugėsi, 
kiek jiems teatras padarė juo
kų. Bet nebūtų' buvę juokų, 
jei nebūtų buvę rengėjų. Ren
gėja teatro ir dainų buvo p-lė 
Ona Židanavičiutė. Taip-gi 
vadovavo laike lošimo vietinis 
klebonas kun. J. Židanavičius. 
Tėvams už gerą aprengimą sa
vo vaikų, tegul būna pagyri
mas ir vaikeliams lošėjam^bus 
ant sveikatos, pasimankštini- 
mas nekenkia.

Ten buvęs skevelda.

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 23 du įvyko Pilnųjų 

Blaivininkų Ct Apskričo 3-čias 
suvažiavimas.

Trumpai parašysiu kaip į- 
špudingai pasirodė New Have- 
ne. Maniau, kad ten mažutė 
lietuvių kolionija, mažai yra 
lietuvi, -r Pasirodė, kaip tik 
priešingai.' Veikimas jųjų di
dvyriškas. Vienybė, ypatingai 
katalikų tvirta. Suvažiavime 
dalyvavo apie 13 delegatų, tar
pe kurių buvo pora kunigų, vie
tinis kleb. kun. V. Karkauskas 
rr iš Waterbury kun. J. J. Va- 
lantiejus. Po sesijos, apie 5 
vai. buvo surengta vakarienė 
delegatams. Tai įvyko gerb. 
klebono dėka. Gaspadinės ver
tos pagyrimo už puikų patai
symų.
sudėta $15.00. Po vakarienės 
buvo mišparas. Žmonių pri-

. ATITAISYMAS.
Darb. 23 kofespondencijų 

skyriuje padėta Rumford, Me. 
Turėjo būti Romford, Ct.

SVARSTANTIEJI 
PO INFLUENZOS.

LEWIST0N, ME.
Balius nusisekė.

Vasario T d. š- m. L. D. Są- 
gos 37 kp. buvo parengus mas
karadų balių. Žmonių atsi
lankė labai daug; taip-pat bu
vo ir apsirėdžiusių apie 30 su, 
viršum. Tarp kurių buvo 
“Lietuva,” “Dėdė Šamas,” 
“Amerika,” “Amerikos ’Ofi- 
cierius.” “Policmonas’ ir šiaip 
įvairių įvairiausių.^ Viena mo
teris tai buvo, apsirėdžiusi Lie
tuvoj išaustais abrūsais, su pa
rašui “L’ttuvos Audėja.”

Balium visi buvo pateikinti. 
Pelno liko LDS. 37 kp. $29-70.

Tai-gi, kaip matyt, tai LDS. 
kp. pradės judėti,

Bronė Ivaškiutė.

Išvažiavus lankyti Vyčių 
kuopas “Vyčio” spaustuvės 
reikalais-kai-kurių imta many
ti, kad organo “Vyčio”"leidi
mas kokiam laikui bus sustab
dytas. , A

Šiuomi pranešu, kad “Vytį” 
steingsimės išleisti, kaip ligšiol. 
Redakcijos ir administracijos 
reikalais siunčiant ne organui 
medžiagą, administracijos pra
nešimus ir t. p.) reikia kreip
sies tuo pačiu adresu: “Vytis,” 
3261 
III.

Laekaivana apskrityje, Pa. 
pernai anglių,buvo iškasta 10.- 
027.901 tonų. Prie to žuvo 60 
žmonių, sužeista 133, 55 mo
terys liko našlėmis su 146 naš
laičiais.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS.

Jau važiuoja atstovai į Lietuvą!

Kovo 5 d. jau išvažiuoja Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės atstovai Į Europą ir į Lietuvą Ją kelio
nės tikslu yra:

1) Užmegsti ryšius su Lietuva.
2) Ištirti Lietuvoje dalyki} stovį.
3) Patirti ko Lietuvoje trūksta ir ką priva

lo amerikiečiai tuojau daryti.
4) Įsteigti Lietuvoje Bendrovės skyrių ir 

pradėti darbą.
Suv. Valstiją valdžia jau išdavė pasportą keliau

ti i Lietuvą, Franciją ir i kitas šalis Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės reikalais.

Centralis Komiteas Nukentėjusiems nuo Karės 
šelpti taip-gi išduoda įgaliojimą jo /eikalais pasirū
pinti.

Komisija iš dviejų: R. Karuža ir J. S. Lopatto.
Keliaujat į Europą R. Karuža, Lietuvos Atsta

tymo Bendrovės pirmininkas ir advokatas J. S. Lo
patto’, L. A. B- vice-pirmininkas. Reikia tikėties, 
kad tuodu vyru atliks visus reikalus Lietuvos Atsta
tymo Bendrovei kuogeriausiai ir Lietuvai kuonau- 
d ingi ausiai.

Keliauja viename laive su prezidentu Wilsonu.
Pasitaikė taip, kad ir Suv. Valstiją prezidentas 

Woodrow Wilson taip-gi1 tuo pat-laivu išvažiuoja i 
Franeiją, tad L. A. B-vės komisija turės labai ra
mią ir pi lnai saugią'kelionę.

Pirmiausia L. A. B-vės komisija keliauja Į Pa
ryžių, kad tenai pamatyti Lietuvos valdžios atsto
vus ir su jais pasitarti. Ji tur rekomendaciją į 
Suv. Valstiją delegacijos narius Taikos Konferen
cijoje, tai stengsis ir Lietuvos reikalams prigelbėti 
sulyg išgalės.

iiŠIšNEWARK, N. J.
Centras Newark’o Lietuvių 

R.Katalikų rengia Apšvietos ir 
Apdraudos Savaitę su progra
mų. Prasidės 9 d. kovo va
kare nedėlioj ir bus 11 d. utar- 
ninke, 13 d. ketverge, J.5 d. su- 
batoj. Bus garsūs kalbėtojai 
per 4 vakarus su pamargini- 
mais. Įžanga visiems veltui. 
Tai-gi čionai gera proga tiems, 
kurie nori prisirašyti prie pa- 
šelpmės dr-jos arba Apšvietos. 
Jei kas- norės laikraščių užsira
šyti, gauti knygų dėl pasiskai
tymo, tai galėsite ^nusipirkit. 
Nevarkiečiai ir apielinkių lie
tuviai kas gyvas malonėsite 
ant visų 4 vakarų atsilankyti 
ir savo draugus atisvesti prira
šyti prie dr-jos ar kuopos. LaL 
nesiranda nei vieno lietuvio 
Newarke, kad neprigulėtų bent 
į vieną dr-ją. Subruskite ir 
stokite į tarpą sąvo brolių ir 
dirbkime visi kaip vienas.
.Broliai ir sesutės stokime 

. _ visi įdarbą LDS. 14 kuopos na- 
reikalam/ riai, per Apšvietos ir Apdrau

dos Savaitę nors po vieną atsi- 
veskime naują narį prirašyti 

rfen, 
knr

Valio visi į darbą!
Atstovai iškeliauja j Europą, važiuoja į Lietu

vą! Tenai tuojau pradės atstatymo' darbą dirbti, 
tuojau gelbėti pradės. Bet tam darbui reikia pini
gą, o ją rinkimui reikia darbo. Dabar, kada su 
Lietuva jau galima susižinoti ir ją atlankyti, skubė
kite visi jau pagelbon., - - .

Z
Reikia Lietuvos Atstatymu pasirūpinti.

Dėkimės prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės. 
Šeras tik 10 dolerių, bet negalima pirld mažiau, kai 
penkis šėrus. Pirkite už tūkstančius, nes Lietuvai 
reikalingi, pinigai.

Žiūrėkime, Amerikos lietuviai, kad neapvilta
me savųjų Lietuvoje!

Informacijų klauskite ir pinigus siųskite šiuo 
adresu:

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Lithuanian Development Corporation

z

Biž3įmwisižaiaB

*

320 — 5-th Avė.. New York, N. Y./■

Tie, kurie sveiksta persirgę 
influenzą arba gripą tai labai 
buvo prigelbėti Partoglorą. 
Tūkstančiai atsitikimą gali pri
rodyti, kad susilpnėjusieji žmp- 
nės geriausia gali sustiprinti 
savo kraują, raumenis ir visą 
organizmą vartojant gerai ži
nomą Elixirą ir raumenų staty
toją Partoglorą

Partogloros Elixiras yra mo
ksliškai padarytas iš tą ele
mentą, kurie reikalingi pra
turtinimui kraujo, gaivinimui 
naujos spėkos ir naujos energi
jos ir atgavimui sveikatos į 
normalį stovį.

Todėl jei jauti bile kurį iš 
sekančią simptomų, tai'jūs be 
atidėliojimo ir tuoj privalote" 
užsisakyti vieną ar šešias bon- 
kas Partogloros.

NERAMUMAS?

SILPNUMAS?

ISTERIJA? 

NERVIŠKUMAS? 

KONVULSIJA? 

SPĖKŲ NUSEKIMAS?

Rūpinkis savo, sveikata ir 
nięjvuojuet nenusimink. Jūs 
galite atgauti sveikatą varto
jant Partoglorą. Tūkstančiai 
ją išbandė ir dabar mums d§- 
kuoja už tą nuostabų išradimą. 
Jūs taip-gi mums padėkuosite. 
Viena bonka kainuoja $1.00, 
šešios bonkos kainuoja $5.00. 
Visi laiškai privalo būti adre
suoti ir pinigai siusti tiesiog į

APTĖKA partosa
160 Second Avė. Dept. L. 3- 

New York City.
(G. 87)

NORI NAMĄ?

Namas ant trijų šeimynų par
siduoda už $1600. Kiekvienai 
šeimynai yra po 4 kambarius. 
Namas stovi ant Brevster St., 
So. Boston, Mass. Norint ge
rą namą pigiai papirkti reika
laukite platesnių žinių pas:

Lietuvos Prekybos B-vė, 
242 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

REIKALAUJU bekertą (ke
pėją), kurie mokėtą kepti vi
sokią duoną. Atsišaukite tuo- 
jaus per laišką.

Jonas Wikiris,
138 St. John st., New Haven, Ct.

Sulaikyk influen
zos plėtojimąsį

Tankiai ji persimaino ant plaučių 
uždegimo. Sulaikymas lengvesnis 
už gydymą. Paprastas būdas ap
sisaugojimo nuo ligos ir sustipri
nimo sistemos yra imti penkių-gra- 
mų Argo-Phosphate plėškelės. Jie 
sustiprina ir atstato nusilpnėjusį 
padėjimą ir atgaivina visą siste
mą.

Kasdieninis pasidauginimas Is
paniškos Influenzos kaip yra pra
nešama vietinių gydytojų, parodo 
kad daugelis žmonių nevartoja pa
prastus apsisaugojimo būdus dėl 
išvengimo užsikrėtimo nuo baisių 
bakterijų.

Influenzą, kada ji išsiplėtoja, y- 
ra kaip kada sunku išgydyti, nes 
ji greita persiverčia ant plaučių 
uždegimo. Tai-gi daug lengviau 
yra nuo jos apsisaugoti, užlaikant 
sistemą gerai maitinamą geru, 
sveiku valgiu ir mankštinimuisi 
ant tyro oro ir imant gerą vaistą 
dėl pastatymo ir sustiprinimo Kū
no kad jis galėtų išvengti ligą. 
Kaip tiktai nujauti kad esi paga
vęs šaltį, tuojaus paimk gerą vi
durių paliuosavimui gyduolę, kaip 
tai Galo pigulkas.

Jos yra sudarytos iš daržo
vių sulčių ir turinčios tokias pat 
pasekmes kaip calomel, bet jos ne
gimdys seilių bėgimą. Tada pa
imk dvi 5-gramų Argo-Phospate 
Plyskeles po kiekvieno valgio ir 
einant gulti. Jos sustiprins jūsų 
nusilpnėjusią sistemą ir priduos 
gerą apetitą.

, SPECIJALIŠKAS J’ATĖMIJI- 
MAS — Argo-Phosphate kuris y- 

ra taip rekomenduojamas, turi sa
vyje tokį prosphate kurį užrašo re
ceptuose daktarai po visą šalį*ir 
ji bus^atrasta tinkamiausia dėl ser
gančių su nerviška skilvio nema- 
limą, pilvo ligas, nuvarginto pro
to ir nervų pailsimą. Ji atnaujins 
jaunystės spėkas ir tvirtumą ir su
stiprins visą* kūną. Argo-Phos
phate galima gauti su arba be re
cepto bent kokioje aptiekoje arba 
Už $1.00 nuo Argo Laboratories,

ij Malden, Mass.

Hss

NE W ARK, N. J.
Šv. Rožančiaus Dr-jos Newark, 

N. J. valdybos antrašai.
Pirm/ P.- Radzevičienė,

175 N. Y. Avė.
Pirm, pagelb. O. Jonikaitiene,

14 Warwick St. • 
Prot. rašt. J. Verbienė,'

90 Warwick St. ’ /
Fin. rašt. B. Vaškevičiutė, .

71 Warwj£k St.
Ižd. M. Arbušauskienė, 

Tyler St.
Kasos glob. O. Ulevičienė,

256 IValnut St.
Ir
OuDaukšienė, 90 ,Warwick St. 

Susirinkimai 4-tą ketvergą 
kiekvieno mėnesio.

AA, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
x Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabngjęs pilvelis būva Dispepsija, 
nevlrinimas pilvelio, nuslabnejimas'kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno. Ir bnvau nustojęs viltie*, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubeiių. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Snlntaraa vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolė* pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas itaivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo Reo- 
maHbmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas I*- 
nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių tftgerdavau kas ssval- 
tė po bute!) Ralutaras. Blteria, ir po 8 mėn. savo paveiksle pamačiau 
toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir 
esu llnkmnaa ir 1000 sykių dėkavoju Salutaraa myllstų geradėjui ir lin
kiu visiems savo draugams ir paifstamlems su tokiais atsitikimais pa 
tariu nO<*irvttial kreipti*- .tie Baluti ras: t

8ALŪTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J Prof
1707 So. Halrted



ko oželis į rūtų darželį oi vei, šia išėjo, ypač “Kur namas
• • v u v • w • - - — — — < _Vietinės žinios.

Išvažiavo. J. Karosas, 
“Darbininko” redakcijos na
rys utarninko rytų išvažiavo į 
Newark, N. J.,' kur tų dienų 
vakare turėjo kalbėti Tautos 
Fondo reikale.

Sekantis susirinkamas P. 
Blaivininkų 49 kp. bus ketver
ge, kovo 13 d. bažnytinėj sa
lėj 7:30 vai. vakare. Kviečia
mi visi nariai į tą-susirinkimų, 
nes bus daug svarbių dalykų 
dėl aptarimo.

Valdyba.

Streiti eriams. Mums prane
ša, kad Lawrence’o streikierių 
deelgatas So. Bostone surinko 
strekierių sušelpimui aukų:- 
Vvčių vakare .. . ............. $25.72
Nezaležninkų koncerte ... 11.06 
Kolekta po stabas ...... 18-25

Išviso ..............$55.03
Yra būtinas reikalas, kad 

Streiko vedimo komitetas tam 
tikslui tas aukas ir sunaudotų 
ir laikas nuo laiko spaudoje 
paskelbti) kam ir po -kiek pa
šelpos buvo išduodama. Tegu 
komitetas žino, kad pilniausia 
atskaita turės visuomenei bū
ti išduota.

o vei, visas šakneles išmin
džiojo.

Susitvėrė koki ten “sanda- 
riečių ’ ’ krūvelė, ir ta negyvuo
ja.

Galutinai’ susispietė L. . At
letų laisvamanių kliubas. Na 
tie pasatrieji šiek tiek žygiuo
ja, “veikia.” Susitvėrė cho
rų, pasikvietė “mokytojų” ir 
paskelbė choro “mobilizacijų,” 
ir gal jūs man netikėsit, kad 
ant syk prisirašė net 10 daini
ninkų. Reiškia visų keturių 
balsų išėjo net pp 2|. Dagir- 
dę, kad L. Vyčių parap. cho
ras puikiai stovi ir turtingas 
gerais balsais, nutarė ir jie ren
gti'“koncertų,” žinoma tikslu 
kad pasirodžius pirmoj vietoj 
ir tikėdami tuo pasirodymu 
pritraukti L. Vyčių daininkus. 
L. Vyčių choro ’ nariams siūli- 
jo tikietus dykai, kad tik jie 
apeitų ant jųjų “koncerto.” 
Bet nabagučiai apsivylė. Vyčių 
dainininkai nei skersi girdi ne
žiūrėsiu į tų jųjų “kapeliją.” 
Štai vasario ’24 d. įvyko tas jų 
koncertas. Nuvikau, kaipo 
reporteris. Inėjęs į svetainę 
gaunu programų. Skaitau 
1) “L. Himnas” solo. Misliju 
kas-gi tai galėtų būti ? Bemąs
tant žiūriu išeina vienas sto
rapilvis lyg koki bačka ir sa
ko: “Gerbiamieji ir gerbia
mosios, aš dainuosiu solo “L. 
H.”, meldžiu pradėti. Ka-ka- 
ka-ka, staigiai pasigirsta iš 
publikos. Solistas atsistojęs 
traukia. Taip “gražu” buvo, 
kad nors bėgk iš sales. Pas
kui išeina ir visa “kapelija,” 

, sustojusi ant scenos kuone pra-

mūs. ’ ’ Vertas garbės ir pagy
rimo Birutės Choras. Dar tu
riu priminti, kad solo daina
vo'vargonininkas V. Sereika. 
Šiuom kartu sujudino publikų 
savo nepaprastu balsu. P. V. 
Sereika Harrisono varg. turbūt 
bus vienas iš geriausių daini
ninkų šioje apielinkėje.

Svetainė buvo nepaprastai 
išpuošta, kaip teko girdėti at
siėjo papuošimas apie $20.00.

Naujas Gyventojas.

Misijoms
Pasipirkžte iš “Darbinin

ko” Knygyno Šventųjų paveik

slų ir kitokrų religiškų daiktų 

misijoms,

(Skaityk pagarsinimų ant 2-o 
puslapio.)

Dr. t E. SCHEEBLE
Praneša apie savo sugrįži

mą iš tarnystes ant Suvieny
tų Valstiją kariško laivyno 
ir atidaro savo ofisą po nu
meriu

1504 Christian Street, 
Philadelphia, Pa.

Beit Phone Dičkinhon 960.
Norintieji gauti greitą pa

tarnavimą šaukite pirm' 10 
vai. iš ryto.

Ofiso valandos:
Nuo 1 iki 2 po pietą ir 

nuo 6:30 iki 8 vaL vakare.
Pirmą utarninką kiekvieno 

mėnesio vakare uždaryta. 
■ Nedaliomis uždaryta, iš-

> skyrus padarytą sutartį.

Susirinkimas. Marijos Vai
kelių Dr-ja laikys savo mėnesi
ni susirinkimų 8 d. kovo pobaž- 
nytinėj svetainėj 3 vai. po pie
tų. Bus svarbių dalykų. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti. 
Gali ir vaikai, kurie nepriguli___ _________________
prisirašyti į šitų darbščių dr-jė-' dėjo pešties, vieni sako kad rei-
]ę' Visus kviečia Sekretore

Kotrina Švagždžiutė.

LAIKRODŽIAI BUS 
ATSUKTI.

Kongrese buvo įnešimas, kad 
šių vasarą nebūtų taupymo 
dienos šviesos. Prie to varėsi 
farmeriai. Bet kongresas iš
siskirstė be atšaukimo taupy
mo biilaus. Todėl nuo pasku
tinio kovo nedėldienio iki pas
kutinio spalio nedėldienio laik
rodžiai bus atsukti, kaip per
nai.

Kada eirž. pro šalį nepamiršk 
pažiūrėti į mano langų.

Kožnų -savaitę nekurie tavo- 
rai parsiduos labai pigiai.

Šią savaitę matrasai:
Šilko pūkų vertės $25 už $18 
Baltos vatos vertės $18 už $12 
Vatos viršai vertės $9 už $6.

C. P. Yurgelun,

377 Broadway? So. Boston.

WATERBURY, CONN.

Pavyzdingos vestuvės.

Vasario 17 d. čia ėmė šliūbų 
Šv. Juozapo bažnyčioje Anta
nas Leškys su Monika Kamins- 
kiute. Jaunavedžiai laike tų 
savo iškilmingų apeigų abudu 
padarė apžadus pilnosios blai
vybės ant viso amžiaus. Jie 
ir pirma buvo blaivininkais, 
bet tik laikinai. Taip-gi yra 
nariais L. V. 7 kp., LDS. 5 kp., 
T. F. 40 sk., Pilnųjų BĮ. 1 kp. 
ir kitų visų prakilnių katali
kiškų organizacijų bei dr-jų. 
Vestuvėse prisiminta apie 
vargdienių našlaičių gyvenimų, 
gi Waterburyje prie Liet. Šv. 
Juozapo parapijos yra įsteig
tas prieglaudos namas, kur 
randasi apie 20 našlaičių, ku
rių tai naudai svečiai sekančiai 
aukojo: •

Po $2.00: J. Poškus, A. Leš
kys, M. Leškienė-Kaminskiutė.

Po $1.00: J. Leškys, S. Kuli
kauskas, A. Dobila,s I. Slepo- 
naitienė, B. Digris, J. V. Ko
vas, P. J. Tutoraitis, S- Tuto- 
raitienė, S. Tutoraičiutė, J. 
Bakutis, O. Narštaitė.

Viso pasidaro $17.00.
■ Pinigai bus priduoti Labda
rybės Dr-jos iždininkui kun. P. 
Saurusaičiui.

Vestuvių Maršalka.
BALTIMORE, MD.

Laisvamanių “koncertas.”
Baltimorės laisvamaniai ma-,. 

žai gyvumo teparodo. Čia bu- j 
vo “susikunkuriavęs” koksai H 
ten “Rūtų Ratelis,” bet nelai-] _ v* • ii

kia gaidų, kiti, kad nerei
kia. Tuom tarpu ‘ ‘ kapelmeis- 
trui” pasidarė didelis striokas. 
Gražus koncertas.

Ant plakatų buvo garsinta, 
kad vienas iš atletų vaikščios 
drata, bet tasai atletas atėjęs 
į svetainę nuvirto belipdamas 
trepais. Tai apie dratų nėra 
nei kalbos.

Abelnai imant, žmones taip 
supykino su tokiu savo koncer
tu, kad kiekvienas iš piktumo 
negalėjo laikyties, daug žmo
nių tuoj pasikėlė ir išėjo lauk, 
nes dainos perdaug draskė au
sis. Tai mat norėjo duobę 
kasti' vyčiams, o patys jon su
krito.

SKAITYK!
Ar skaitai gerą laikraštį?! — O gal 

koksai šlamštas, kurs Tave mulkina 
ir išnaudojęs kvatoja, lanko Tavo šva
rius namelius? — Nebūk be gero rim
to laikraščio l Žmogus kuris suvisai 
neskaito, arba laiko blogus raštus, 
šmeižimus, lyginasi aklam, arba tam, 
kuris tyčia sau užsipila akis, kad ne
matyti teisybčs.

.*«*******
1. “DRAUGAS” — Sužinosi viską, 

ateina kasdien, metams atsieina $5.00; 
pusei metų $3.06. Adresas:

“DRAUGAS,” 
1800 W. 46.th St., Chicago,

«'******••
2. “DARBININKAS” — Geriausias 

darbininkų laikraštis. Eina tris kar
tus į savaitę. Metams $3.00, pusei me
tų $1.50. Adresas:

“DARBININKAS,”
244 Broadtcay, So. Boston, Mass. 

*«***«*••
3. “GARSAS” Savaitraštis. Me

tams $2.00; pusei metų $1.00. Adre
sas:

III.

“GARSAS,”
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“MOTERŲ DIRVA” — Tai mote
rims skiriamas mėnesinis laikraštis, be 
kurio nei viena negali apsieiti. Me
tams tiktai $1.00. Adresas: 

“MOTERŲ DIRVA,”
3261 So. Halsted St., Chicago, IU.

5. “VYTIS” — Puikus jaunimo laik
raštis. Metams $2.00. Adresas: 

“VYTIS,”
3261 So. Halsted St., Chicago, IU.

5.

K. K. žvinklis.

“EŽYS” - 
Atrėplioja Iš 
jokių pavojų 
Metams $1.00.

HARRISON,-KE  ARNE Y, N. J

Birutės Bažnytinio Choro 
Koncertas.

1 d. kovo buvo čia milžiniš
kas koncertas kurį surengė vir- 
šminėtas choras, vedamas var
gonininko V. Sereikos. Koncer
tas iš visų atžvilgių nusisekė. 
Buvo įvairus ir nepaprastas. 
Harrisone dar niekados nėra 
buvę*tokio koncerto- Dalyva
vo šie chorai: Brooklyn, N. Y. 
Karalienės Aniolų parap., ve
damas varg. Kibarto; Šv. Cici- 
li jos choras ir solistai iš Neb
ark, N- J. Šis choras jau nuo 
senai žinomas šioje apielinkėje 
kaipo vienas iš puikiausių cho
rų, L. Vyčių, vedamas J. Ba
nio, Nevark, N. J. nemažas cho
ras.

Toliaus buvo Birutės Choras 
Harrisono-Kearney bene vienas 
iš didžiausių šių chorų.

Tiesiog stebėjausi, kad Ha- 
rrisoniečiai turi tokį šaunų cho
rų. Dainos ir-gi neprasčiau- 
\t '

- Prijuokina iki ašarą. 
Anglijos nepaisydamas 
delei tolimos keliones. 
Jo buveine:
“EŽYS,”

281 Eglinton St., Glasogto SE. Scotland

7. “IŠEIVIŲ DRAUGAS” — Angli
jos lietuvią laikraštis. Metams $2.00. 
Adresas:

“IŠEIVIŲ DRAUGAS,”
281 Eglinton St., Glasgov> S. S. Scotland

8. “TAUTOS RYTAS* — Pilnųjų 
Blaivininkų mėnesinis laikraštis. Me
tams $1.00. Adresas:

"TAUTOS RYTAS,”
944 1P. Broadicay, So. "Boston, Mass.

9. “ŽVAIGŽDE” — Savaitinis laik
raštis. Metams $2.00. Adresas: 

“ŽVAIGŽDE,”
3654 Richmond St., PhUadelpMa, Pa.

10. “MOKSLEIVIS” — A. Liet. R. 
K. Moksleivių organas. Kainuoja $1.50 
metams. Adresas:
944 W. Broadicay, So. Boston, Mass. 

aaaaaaaaa

11. “SVIBSA” — Mtonttis. Metams 
60c. Adresas:

“SVIBSA,*
46 Congress Avė., Vaterbury, Conn.

000000-000 -

— Nelauk kitos pėdės, užsirašyk da
bar kokius norint U augščiaus minėtų 
laikraščių ir buk apšviestas, mokytas 
žmogus kaip ir kiti L Nepelk neban
dęs.

p

Nusipirk naują knygą
MARUOS MENUO

arba

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖN. DIENAI.
apie

Marijos Gyvenimą, Dorybes ir Jos Garbę.
Surinko Kun. M. J. D—as.

KAINA 50 CENTŲ. «
Užsakymus Au pinigais adresuok:

/

v

HARMONIJOS MUKTKAT.TŠKAS LAIKRODIS.
Gražiausios ir artistiškiausios išvaizdos kaip kad dar buvo su

manyta. Ne vien tiktai valandas gerai rodo, bet jis taip-gi priduoda 
daug ąpaagumo, nes muzikališka dalis grajina pagal noro, nekliu
dant laikrųdžio. Jis taip-gi papuošia kambarį ir* priduoda gražes
nę ir puikesnę išvaizdą bent kokiam kambariui namo.

Gana daug laiko praleista mąstymui ir studijavimui, kad pada
rius visiškai naują, parankų pagražintą ir pageidaujamą daiktą, 
ilyšis tai yra labai populeriškas?

HARMONIJOS MUZIKA- 
LIŠKO LAIKRODŽIO papė
dė, yra metalinė ir gražiai 
paauksuota.
—Šis laikrodis yra pirmos 
klesos daiktas. Išdirbystė y- 
ra geriausia ir jis yra vienin- 
grajina dvi skirtingas melo- 
tėlės rūšies kurį galima pirk
ti. Dvi aniuolų figūros vir
šutinėje dalyje yra pritaikin
tos prakilios figūros. Kaspi
nai yra pririšti prie lyros ku
ri užima vidurį viršutinės da
lies. Tuojaus po anioliuku 
yra paveikslai Wagnerio ir 
Beethoveno, garsiausių kom
pozitorių, tarpe jų yra laks- j 
tas muzikos su notomis.

Apvali kraštai ties viduriu 
yra papuošti naujausios ma
dos grožybėmis. Žemesnė da
lis laikrodžio yra tai gražus 
piešinis, perstatantis žalią 
medžią ir kalną, kurie pada
ro malonų reginį. Figūra ku
ri skambina arpa, yra pakili 
figūra tinkamai nulieta. Vi
duriai yra gvarantuoti Ame
rikoje dirbti. Jį reikia už
sukti kas 32 valandas.

Apačioje laikrodžio yra į- 
taisyta muzikos dėžutė, kuri 

dijas. Ši dėžutė yra atskirai padaryta nuo laikrodžio ir gali būti 
užsukta ir grajinama kada tik norėsi, tas žinoma yra labai parankus 
įtaisymas.

Šis laikrodis patiks visiems muzikos mylėtojams, kas reiškia, 
kad jis beveik visiems patiks. Jis yra tinkamas dėl parlor, front-ru- 
mio ar kokio kito kambario ir yra taip artistiškai sudarytas, kad 
jis tinka prie bent kokios spalvos ar bent kokios rūšies rakandų.

Šie HARMONIJOS LAIKRODŽIAI yra vėliausi išradimai žmo
nių gabumų, ir jų visur negalima gauti pirkti, nes jie ne visiems 
žinomi; ir nors jūs galėtumėt juos pirkti kokioje nors krautuvėje, 
jūs turėtumėt mokėti už juos $18.00 ar daugiaus, bet mes Tamstai 
šį laikrodį prisiusime už $7.48.

Jūs galite prisiųsti tiktai $2.00, o likusius pamokėsi kada laik-. 
rodis bus pristatytas į jūsų namus.

PAN AMERICAN EXPORTERS
1152 Milwaukee Avenue, Dept. 324 Chicago, Hl.

Dr. Paul J. J atmauk
' (Jakimavičius) 

PNSčdMkUpaptot. Nuo T Iki I vakar* 

K9BROAT)WAY Car. G3T SO. BOSTON. 
TaiSOZS.B.

H Lietuvis Dantistas i
DR. M. V. CASPER ; 

(> (Dr. M. V. Kasparavičius) ;
425 BE0ADWAY, 

o ’ South Boston, Mass. ;
Tel. So. Boston 27. 

į ’ Ofiso valandos: 10—12:30 ryte ]
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.;

Tel. Jamaica 1831—W.
---- Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St., •

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 IU 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL va
karais, nedėliotais nuo 12 iki 
1 vaL po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

r PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Draugijos Temykit!

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; j- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofiioadynoi Gydo TtaoHa* Hga*
1-3 P. M. 7-S P.M. Prliklri* Akinta*

419 Boylston St, Boston, Mass.

• I.1

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So«- Boston, Mass.

PRIE DORCHESTER ST.J

Valando*
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakar*.

Nedaliomis’ 
nuo 10 vai. ryta 
Htl 4 tbL vakare.

Tel. So. Boaton 270 X

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galima saiikalbeti ir lietavisalai 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

’l

DU NEGALIMU DAIKTU.
Nėra galima nuskristi iki 

mėnulio- Ir taip-pat negalima 
sulyginti kokybę Trinerio A- 
merikoniško Karčiojo Vyno E- 
lixerio.

Įvairios firmos įmitayo bon- 
ką, ženklelį, vardų ir spalvą 
ir skonį, bet jie negalėjo imi
tuoti kokybės, kuri^yra prie
žastimi, nustebinančių pasek
mių.

Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elixiras yra ne pa
slaptinė gyduolė visi jo intai- 
symai priklauso daugiauisa 
prie seniausio kurto žmogaus 
žinojimo.

Bet kaip jį sumasinti, kad 
pakelti jo medikalį turtą iki 
augščiausio laipsnio pasisten
gimo tas buvo didžiu daiktu.

Išrišimas atsiektas Trinerio 
sutaisymo padaro šį vaistą tik
ra palaima dėl visų, kurie ser
ga viduriu liga, nevirinimu, 
galvos skaudėjimu, abelnu nu
silpimu, ir tt. Visose aptieko- 
se $1.10.
_ Jeigu sergate reumatizmu ar
ba neuralgijos skausmais, nik- 
stelėjimu, išsisukimu ir tt., pa
mėginkite Trinerio Linimentą.

Tas yra vaistas kaip tik dėl 
jūsų. Prašalink visus skaus
mus. Aptiekose 35 ir 65 cen
tai, krasa 45 ir 75 centai. Jo- 
seph Triner Company, 1333- 
1343 So. Ashland Avenue, Chi
cago, UI. (Apgarsinimas)
ŠVENTO JONO EVANGELISTO 

PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA
PIRM.*— Motiejus Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchesten 6973-'W. 

VTCE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St., So. Boston, Mass.

I PROT; RAŠT. — Jul. Savickas,"
262 Fourth St., Room 7. 

n PROT. RAŠT. — V. Gedminas,
292 E St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaite,
210 Silver St., So. Boston, Mass 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 Winfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedčldienį kiekvieno mene
sio 3:30 vaL po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 kovo 
3:30 vai. po pietų.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VAIDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas,

104 Market St, Brighton, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.

128 Heath St., Rozbury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,

244 D Street So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkis,

ISO Bowen St, So. Boston, Mass. 
D. I* K. Keistučio Draugija Boston. 

Mass. laiko mėnesinius ausi rinkimu* 
kas antrą nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietą po No. 164 Ha- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi «ttiti ir (langiaus naują narią su 
savim atsivesti.«M9GGNeNMM9NNWG9W 
i NORTH AMERI
CAN CLUE CO.

Viena iš didžiausią Ir dručlau- 
' f šią insurance kompaniją Suv. ' 
X Valstijose. Po supervlzija 47 vai- ( 
Z stijos departmentn. Moka po- i 
4 smedtinę, ligos ir nelaimės bent- ]

fltą $10 I metus, laike ligos gauni 
$25 | savaitę. Delei platesnlą in- ; 
formaciją kreipkitės:

J. B. JUŠKEVIČIUS,
454 Broadway,

So. Boston, Mass.l

Dr. J.H. Staknevičius

y

* Sergantieji vyrai ir moterys! g
* e4LUJeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs Ęc 

jau beveik nustojote Viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant Ęc 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu gjįą 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Nėr- gū 
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, an 
nes aš pats ypatiškai išesaminavoju jus kiekvieną sykį atei- 5n 
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei- PE 
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa- 
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- gfl 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- m 
kai. • “ S?

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-“ 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas ne virškina, skilvis ne- E 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- I 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- į 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje į 
pasitark su manim.

NEGAIŠINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir i 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė I 
kiek .daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- *1 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- j 
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa-i 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

DR GIBBS
užimantis vieta

4F

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTI2-* PO P1CTU
8-S VAKARE

Jefferson st, 
NEWARK. N. J.
Telefon*. Q268

Market

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostĮ, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. Ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierini doleri arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct

BeD Fhona Dickiman 3095 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 & Broad SU PKMeI|feyJ>a.

Lietuvis Daktaras it Chirurgas. 
.Ofiso Valandas}

Nua 9 rito ild 5 po pieta 
Vakarais, Ketvergo nuo G ila 9 P. M. 

N«deKaa*i* iki 4 pa pižta. •

Nedčldieniais ir šventėmis 
10 ryte iki 2 pa pietų.

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafnn relaika pinku įlinki

ma. praialina pleiikina*. niežijtma 
odo* galvot, angina plaukai priduoda 
ma lema reikalinga maiata.

Dennafaga padam kad Joafl plaa- 
kai bu* tanku* ivetnua ir įkaista*.

Oda Justi galvoj* bui tyri, pleii- 
kano* ilnyki ant viaado* ir Plankai 
neįtinka daugiau*!

Reikalaujant pritiuihne Jum paS- 
ta tuvi* dykai iibandytnui įampala.

Priiiuakite Be. įtampomi* peniau 
tinto lėta, ganai ilbandymai deliut* 
Dermataro* ir broli ura.

ARGI L SPEC1ALT1ES CO.
BOX 87. PH!LAtXI-FHIA, PA.




